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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 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, Ciência e Tecnologia, Física, Matemática e Química. 

 
01 
Uma fruta em formato esférico com um caroço também esférico no centro apresenta 7/8 de seu 
volume ocupado pela polpa. Desprezando-se a espessura da casca, considerando que o raio da esfera 
referente à fruta inteira é de 12 cm, então a superfície do caroço apresenta uma área de 
A) 121π cm2.     B) 144π cm2.     C) 169π cm2.   D) 196π cm2.  
 
02 
Numa lanchonete são vendidos sucos de 8 sabores diferentes, sendo que 3 são de frutas cítricas e os 
demais de frutas silvestres. De quantas maneiras pode-se escolher 3 sucos de sabores diferentes, 
sendo que pelo menos 2 deles sejam de frutas silvestres? 
A) 40    B) 55    C) 72    D) 85 
 
03 
Sejam duas circunferências C1 e C2, cujas equações são, respectivamente, 
iguais a x2 + y2 + 6y + 5 = 0 e x2 + y2 – 12x = 0. A distância entre os pontos 
A e B dessas circunferências, conforme indicada na figura, é  
A) 13.                             
B) 14.                                  
C) 17. 
D) 19.                                  

 
 

04 

Sejam duas matrizes A e B: A = (aij)3x3, tal que aij = 




>>>>++++

≤≤≤≤

ji  se  ,ji

ji  se  ,j . i
e B = A2. Assim, a soma dos 

elementos da diagonal secundária de B é  
A) 149.     B) 153.     C) 172.      D) 194. 
 
05 
A soma dos algarismos do termo independente de x no desenvolvimento do binômio de Newton 

8

x
x

2








+ é  

A) 3.       B) 4.       C) 6.      D) 7.       
 
06 
Sejam as funções f(x) = x – 3 e g(x) = x2 – 2x + 4. Para qual valor de x tem f(g(x)) = g(f(x))? 
A) 2     B) 3     C) 4       D) 5 
 
07 
Seja Z = a + bi um número complexo, tal que 4Z – Zi + 5 = – 1 + 10i. Assim, o módulo do complexo Z é 

A) .2     B) .22    C) .23      D) .24      
 
08 
O produto entre o maior e o menor dos coeficientes do quociente da divisão de P(x) = 6x5 + 3x4 + 
5x3 – 2x2 – 4x + 5 por D(x) = 3x3 – 2x é  
A) 3.    B) 4.    C) – 2.    D) – 5. 
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09 
Se o gráfico da função inversa de uma função f(x) do 1º grau tem como raiz x = 6 e o coeficiente 
angular de f(x) é igual a 2, então o gráfico que melhor representa f(x) é 

A)  

 

C) 

 

B) 

 

D) 

 
 

10 
Uma artesã produz diversas peças de artesanato e as vende em uma feira no centro da cidade. Para 
um vaso, especialmente confeccionado em madeira, o lucro obtido em função da quantidade 
produzida e vendida x é representado por f(x) = – x2 + 50x. Existe, porém, uma determinada 
quantidade em que o lucro obtido é o máximo possível e quantidades superiores produzidas e 
vendidas não geram mais lucro; ao contrário, começam a diminuí-lo, em função dos crescentes custos 
de produção. Para esse vaso, a quantidade máxima recomendada para sua produção e o lucro 
máximo que pode ser obtido são, respectivamente, 
A) 24 e R$480,00.  B) 25 e R$625,00.  C) 25 e R$650,00.  D) 35 e R$735,00. 
 
11 
A razão entre o maior e o menor número inteiro que pertencem ao conjunto imagem da função 

trigonométrica y = – 4 + 2cos 







−

3

2π
x  é  

A) 2.    B) 1/3.            C) – 3.      D) – 1/2.  
 
12 
Em um vestibular para ingresso no curso de engenharia de uma determinada universidade, foi 
analisado o desempenho dos 1472 vestibulandos nas provas de Português, Matemática e Física, 
obtendo-se o seguinte resultado: 
• 254 candidatos foram aprovados somente em Português; 
• 296 candidatos foram aprovados somente em Matemática; 
• 270 candidatos foram aprovados somente em Física; 
• 214 candidatos foram aprovados em Português e Física; 
• 316 candidatos foram aprovados em Matemática e Física; 
• 220 candidatos foram aprovados em Português e Matemática; 
• 142 candidatos foram reprovados nas três disciplinas. 
O número de alunos aprovados nas três disciplinas, e, portanto, aptos a ingressarem no curso de 
engenharia, é 
A) 98.    B) 110.   C) 120.    D) 142. 
 
13 
Uma esfera e um cilindro possuem volumes e raios iguais. O raio da esfera ao cubo é igual ao triplo 
do quadrado do raio do cilindro. A altura do cilindro, em unidades, é  
A) 2.    B) 3.    C) 4.    D) 8. 
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14 
A área do triângulo retângulo formada pela sobreposição das retas r e s, no 
gráfico, é igual a 36 unidades. Logo, a equação da reta r é 
A) y = x + 12    
B) y = – x + 16  
C) y = – 2x + 16         
D) y = – 2x + 12 
 
15 
Sobre a inequação-produto (– 4x2 + 2x – 1)(x2 – 6x + 8) ≥ 0, em R, é correto afirmar que 
A) não existe solução em R. 
B) o conjunto admite infinitas soluções em R. 
C) o conjunto solução é S = {x∈Z /2 ≤ x ≤ 4}.  
D) o conjunto solução é S = {x∈Z /x ≤ 2 ou x ≥ 4}. 
 

16 
Em uma cidade litorânea, a fiscalização apreendeu carros, motos e jet skis devido às irregularidades 
nas documentações, totalizando 21 veículos. Se, nesse conjunto, o número total de rodas é 54 e o 
número de carros é o quádruplo do número de jet skis, então, os números de motos e jet skis 
apreendidos são, respectivamente, 
A) 8 e 2.   B) 8 e 11.   C) 10 e 4.   D) 11 e 2.            
 

17 
Sabe-se que uma loja divide as prestações dos seus produtos de forma que os valores das prestações 
formem uma progressão aritmética com razão decrescente. Assim, para os clientes, as parcelas ficam 
menores e mais fáceis de pagar com o passar do tempo, diminuindo, consequentemente, o índice de 
inadimplência. Nessa loja, Roberto fez uma compra de um conjunto de sofás de sala, no valor de 
R$604,00, um rack para TV, no valor de R$498,00, uma TV LED 55’’, no valor de R$3.698,00, e 
parcelou o total dessa compra em 24 prestações, de acordo com a política de crédito da loja. A 
primeira prestação equivale, sempre, a 1/12 do total da compra e a terceira prestação a R$388,00. 
Conclui-se que o valor da última prestação é 
A) R$188,00.        B) R$240,00.   C) R$248,00.   D) R$262,00.               
 

18 
Considere as seguintes funções f(x) = x + 1, g(h) = 4x – 3 e h(x) = 9x – 9, sendo q a razão de uma 
progressão geométrica e x∈∈∈∈Z. O valor de q para que f(x), g(x) e h(x) formem, nesta ordem, uma 
progressão geométrica é 
A) 2.    B) 3.     C) 6.    D) 9. 
 

19 
As senhas de um cofre eletrônico possuem, sempre, 6 dígitos e devem conter, obrigatoriamente, 1 
símbolo, 3 algarismos e 2 letras, nessa ordem, utilizando os seguintes tipos de caracteres: 
• símbolos *, #, $, & e @; 
• algarismos de 0 a 9; 
• consoantes do alfabeto português, excluindo K, W e Y. 
Um software especial tem em seu código-fonte o algoritmo de formação das senhas deste cofre. Além 
disso, possui a capacidade de testar cada combinação de senha possível a cada 0,005 segundos. Assim, 
para quebrar a segurança do cofre e descobrir a senha, este software demorará, no máximo, 
A) 7 min e 39 s.  B) 18 min e 22 s.  C) 36 min e 43 s.  D) 91 min e 48 s.  
 

20 

A seguinte sequência representa uma progressão geométrica: 5x16  ,5x59x  ,5x − . O valor de x, 
tal que x = q2 – 2q – 3, sendo q a razão desta progressão e x∈∈∈∈R, é 
A) 2.    B) 4.    C) 5.    D) 8. 
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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 

Por que o dia tem 24 horas? 
 

Foram os sumérios, por volta de 2000 a.C., que tiveram essa ideia. Esse povo viveu no sul da 
Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, onde fica hoje o sul do Iraque, no Oriente Médio. O povo 
sumério dividiu o dia em: 12 horas para a parte clara (dia) e 12 horas para a parte escura (noite), criando 
assim as 24 horas. Dividiram também o ano em 12 meses, baseados no tempo para plantar e para colher. 

(Disponível em: http://www.planetaeducacao.com.br/portal/artigo.asp?artigo=419.) 
 

A civilização egípcia também foi muito criativa no campo artístico e cultural. Desenvolveram um tipo 
especial de escrita, além de requintes de astronomia, matemática e medicina. O calendário de 365 dias foi 
organizado por eles. 

(Moraes, José Geraldo Vinci de. 1960. Caminhos das civilizações – história integrada: Geral e do Brasil. São Paulo: Atual, 1998. p. 23.) 
 

Os textos fazem referência ao tempo cronológico, ou seja, as datas se sucedem, com uma duração 
precisa. Ele se difere do tempo histórico que, por sua vez, diz respeito ao tempo de duração de 
determinado processo histórico ou modo de vida de uma sociedade. Diante do exposto, é correto 
afirmar que 
A)  o relógio, bem como os outros marcadores de tempo, seguem criteriosamente os ritmos da natureza, 

logo, têm suas marcações derivadas de um processo natural, ou seja, universal. 
B)  o modo como o dia terrestre é dividido em horas, segundos e minutos pode ser considerado como uma 

conveniência social, ou seja, não é válido para todas as épocas e todos os povos.  
C) o tempo histórico, apesar das divergências em relação ao tempo cronológico, está ligado às concepções 

que cada um tem de seu tempo e de sua cultura, sendo, portanto, pessoal e subjetivo.   
D) tanto o tempo histórico, quanto o tempo cronológico, são determinantes da superioridade cultural e 

racial de uma sociedade, sendo considerados como marcos divisórios entre a barbárie e a civilização. 
 
22 

O herói revela-se ao mundo por seus trabalhos fabulosos. Pratica atos de coragem, salva pessoas e, muitas 
vezes, sacrifica a própria vida por uma causa maior que ele mesmo (...). Em nossa sociedade, era comum 
construir determinadas memórias enaltecendo os heróis. Mas também é possível construí-la (a memória) 
destacando ações, lutas e conquistas coletivas, como lutas por direitos iguais, direito à terra, saúde... 

(Cabrini, Conceição. História temática: diversidade cultural e conflitos. Ensino Fundamental. 3ª Ed. Reform. São Paulo: 
Scipione, 2009. Coleção História Temática. Cap. Mito e memória histórica.)   

 

Acerca do significado de “sujeito histórico” e do seu papel real na construção da história, é correto 
afirmar que 
A) só se pode considerar o sujeito como de fato “sujeito histórico” caso sua ação gere mudanças efetivas e 

positivas para a construção de instituições sociais significativas ao estabelecimento da ordem social 
vigente. 

B) o sujeito histórico, visto na história, é diferente daquele descrito na historiografia, pois essa, como meio 
oficial de transmissão de cultura às gerações vindouras, seleciona apenas os fatos realmente relevantes e 
coletivos. 

C)  o sujeito histórico, na verdade, representa cada ser humano em contextos históricos distintos com suas 
especificidades e características que, atuando em grupo ou isoladamente, produz ações para si e/ou para a 
coletividade. 

D) as novas tendências historiográficas lançam a ideia de que só é válido o estudo das massas, do cotidiano e 
das mentalidades, invalidando, portanto, o conceito e a necessidade da existência de um “sujeito 
histórico” específico.  
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Ao longo da história da humanidade, as pessoas têm produzido objetos com as mais variadas 
intenções: machados de pedra, roupas, utensílios domésticos, casas etc.. Nas mãos do historiador, 
esses e outros registros, vistos como evidências históricas, são chamados de documentos ou fontes 
históricas. Sobre as fontes históricas, é correto afirmar que 
A) as fontes não documentais perderam muito de sua credibilidade após o advento da escrita, pois não são 

consideradas oficiais. 
B) só passam a ser consideradas fontes históricas, aquelas com comprovação científica em laboratórios, no 

que diz respeito à datação e origem. 
C)  o patrimônio imaterial de uma sociedade também é considerado como fonte histórica, uma vez que 

pode retratar a própria essência dessa cultura. 
D) os documentos oficiais, como inventários “post mortem”, testamentos e certidões têm maior respaldo 

histórico, pois constituem conteúdo irrefutável. 
 
24 

Assim como no Egito, na Mesopotâmia, a agricultura foi a principal atividade econômica praticada 
pela população. O Estado era responsável pelas obras hidráulicas necessárias para a sobrevivência da 
população, bem como pela administração de estoques de alimentação e pela cobrança de impostos (...). 

(Vicentino, Cláudio. História Geral e do Brasil / Cláudio Vicentino, Gianpaolo Dorigo. 1ª Ed. São Paulo: Scipione. 2010. p. 60-455.) 
 

... a base da economia Inca estava nos Ayllu, espécie de comunidade agrária. Todas as terras do 
império pertenciam ao Inca, logo, ao Estado. Através da vasta rede de funcionários, essas terras eram 
doadas aos camponeses para sua sobrevivência. Os membros de cada Ayllu deveriam, em troca, trabalhar 
nas terras do Estado e dos funcionários, nas obras públicas e pagar impostos. 

(Moraes, José Geraldo Vinci de. 1960. Caminhos das Civilizações – história integrada: Geral e do Brasil. São Paulo: Atual, 1998.) 
 

De acordo com o materialismo histórico preconizado por Marx e Engels, o modo de produção que 
aparece descrito parcialmente nos trechos anteriores, é o  
A) feudal. 
B) asiático. 
C) primitivo. 
D) escravista. 
 
25 

Cidadania e cidadão são palavras que vêm do latim “civitas”. O termo indicava a convivência das 
pessoas que participavam das decisões sobre os rumos da sociedade. 

(Cotrim, Gilberto. 1955. História Global – Brasil e Geral. Volume único. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 81.) 
 

A história cumpre o papel de educar as novas gerações com concepções, ideias e informações 
consideradas válidas, adequadas ou corretas, segundo consensos mínimos que vão se construindo nas 
gerações anteriores e se legitimando ao longo do tempo. O conceito e a prática de cidadania são 
exemplos disso. Acerca do sentido atual do conceito de cidadania e do papel da história na 
construção desse conceito, assinale a afirmativa correta. 
A) Ao longo do século passado, através das mudanças sócio-políticas ocorridas principalmente no Brasil, o 

conceito de cidadania se destituiu totalmente do sentido social, passando a ser um ato puramente 
individual.  

B) Ser cidadão hoje é apenas estar em dia com suas obrigações eleitorais, mantendo-se informado sobre os 
pleitos e os trâmites das eleições, já que a palavra cidadania é sinônimo de “política” enquanto forma de 
governo. 

C) Na atual conjuntura, a partir de discussões constantes e uma educação mais intensa e democrática, o 
termo cidadania ganha um sentido mais amplo de participação na vida social e, principalmente, de 
legitimidade de direitos e deveres. 

D) A partir dos conceitos históricos que vão sendo deflagrados a cada período e em cada cultura específica, 
o conceito de cidadania perde o sentido inicial e passa a ser sinônimo de condição sócio-econômica, ou 
seja, o cidadão é quem detém poder. 
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Ötzi, o homem do gelo, morto devido a uma flechada 5,3 mil anos atrás, já foi esquadrinhado dos pés à 
cabeça desde que foi descoberto por um casal de montanhistas alemães nos Alpes italianos, perto da fronteira 
da Áustria. (...) o seu genoma completo foi apresentado em fevereiro de 2012. Agora, usando os recursos 
nanotecnológicos de um microscópio atômico, cientistas conseguiram isolar o sangue da múmia. A amostra 
tem as hemácias mais antigas do mundo de que se tem notícia. Além da constatação de que Ötzi morreu 
apenas 30 minutos depois da flechada no ombro, a nova técnica poderá ajudar os médicos forenses a 
pesquisar crimes contemporâneos... os cientistas forenses encontram dificuldades em dizer se o sangue da 
cena de um crime tem dias ou meses de idade, mas, estudando a elasticidade de 5 mil anos de sangue, 
esperam ser capazes de fazer uma contribuição real para a compreensão do envelhecimento sanguíneo. 

(Revista Aventuras na História. Junho de 2012. p. 8.) 
 

Elucidar os mistérios do cotidiano pré-histórico é uma das funções das pesquisas arqueológicas 
atuais. A descoberta do passado não é fácil e passa por processos complexos e, às vezes, demorados. 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Utilizando processos como a coleta e a escavação, a arqueologia estuda os costumes e as culturas dos 

povos antigos por meio de artefatos, monumentos etc. 
II. As informações coletadas devem ser analisadas de forma isolada, de maneira que os antigos vestígios 

possam ser utilizados apenas numa perspectiva atual e definitiva. 
III. Através da observação somente, os cientistas podem datar fatos e objetos históricos com precisão e 

interpretar fatos remotos sobre a vida de nossos ancestrais. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  
B) II, apenas.  
C) I, apenas. 
D) II e III, apenas.  
 
27 

A nova face do homem americano 
 

Mais do que quando os homens pisaram na América, o que intriga os pesquisadores é qual a cara 
desse pioneiro. Ao contrário do que se imaginava ele não era parecido com os índios de hoje, que têm 
traços siberianos, conhecidos como “fisionomia mongoloide”. Suas feições eram mais semelhantes às 
dos africanos.                                                                             (Revista Aventuras na História. Outubro de 2006. p. 18.) 
 

... se há um acordo geral em admitir o povoamento da América por imigrações, o mesmo não acontece 
quanto à origem dos imigrantes. Uns lhes atribuem uma origem comum, outros imaginam, de preferência, 
movimentos de populações convergentes, mas oriundos de pontos diferentes, que se teriam produzido, sendo 
contemporaneamente, pelo menos em vagas sucessivas. 

(Barbeiro, Heródoto. Coleção de olho no mundo do trabalho. Volume único para o ensino médio. São Paulo: Scipione, 2004. p. 23.) 
 

Sobre as principais hipóteses do surgimento do homem e do povoamento inicial da América, da 
África e da Europa, é correto afirmar que 
A) a partir de estudos genéticos que comprovam a diversidade cultural e étnica existentes até hoje entre os 

continentes citados, torna-se inconcebível admitir uma origem semelhante entre os ancestrais africanos, 
europeus e americanos. 

B)  nos três continentes prevalece como hipótese correta e comprovada, a do autoctonismo, ou seja, em cada 
um deles, em tempos e formas distintas, surgiu um tipo de hominídeo, descendente dos primatas, que 
evoluiu para a espécie humana. 

C) tanto no continente africano, quanto no europeu, estabelece-se como verídica a hipótese das imigrações de 
grupos sedentários vindos de um só ancestral, ou seja, a hipótese do monogenismo que justifica a 
semelhança entre seus descendentes. 

D) as hipóteses mais consideradas entre os cientistas são as que defendem o surgimento inicial do homem na 
África e sua saída em tempos e condições variados para a Ásia, Europa e América, por rotas distintas, tais 
como a siberiana, a costeira e a atlântica. 
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Sobre o povoamento inicial no Brasil, anterior à colonização do território onde hoje se situa o Rio 
Grande do Norte, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A ocupação das áreas que constituem o Nordeste brasileiro começa a acontecer com a política de 

ocupação dessa região empreendida pelos portugueses no período açucareiro. 
(     ) É sabido que a ocupação dessa região passou a ocorrer de fato no período imediatamente anterior à 

Idade Antiga, concomitante à diáspora dos cristãos da Europa. 
(     ) Acredita-se que essa ocupação tenha sido proveniente da dispersão populacional vinda dos polos, de 

onde os primeiros hominídeos teriam fugido devido à Era do gelo.  
(     ) Os registros rupestres – pinturas e gravuras – são forte indicativo, que comprovam a presença humana 

no Rio Grande do Norte desde a Era Paleozoica. 
A sequência está correta em 
A) F, V, F, F 
B) V, V, V, V 
C) V, F, V, V 
D) F, F, F, F 
 
29 
As gravuras se referem aos monumentos megalíticos, constantes objetos de estudo de arqueólogos e 
historiadores. Observe. 
 

   
(Disponível em: http://www.infoescola.com/arquitetura/monumentos-megaliticos/.) 

 

Acerca dessas formações rochosas misteriosas, devidamente arrumadas na natureza por nossos 
antepassados, é correto afirmar que 
A) são consideradas monumentos pela sua formação. Acredita-se que podem ter surgido durante o período 

Neolítico (Idade da Pedra) e a finalidade de sua existência não é totalmente conhecida. 
B) muitas eram contempladas e cultuadas pelos religiosos fundadores da Igreja Católica, que acreditavam em 

seus poderes esotéricos e na presença de relíquias sagradas entre as pedras utilizadas em sua construção. 
C) são construções feitas por seres detentores de altos conhecimentos, pois a maioria das pedras chega a 

pesar toneladas. Os templos seriam destinados aos alquimistas e magos, donos do conhecimento científico 
no período Homérico. 

D)  algumas são construções de indivíduos solitários, conhecidos como menires (em celta significa “pedras 
compridas”) e tinham o objetivo comprovado de abrigar as tribos nômades em suas incursões em busca 
de alimento e moradia. 
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Ode ao burguês 
 

Eu insulto o burguês! O burguês-níquel,  
o burguês-burguês!  
A digestão bem-feita de São Paulo!  
O homem-curva! o homem-nádegas!  
O homem que sendo francês, brasileiro, italiano,  
é sempre um cauteloso pouco-a-pouco! 
Eu insulto as aristocracias cautelosas!  
Os barões lampiões! os condes Joões! os duques zurros!  
que vivem dentro de muros sem pulos;  
e gemem sangues de alguns mil-réis fracos  
para dizerem que as filhas da senhora falam o francês  
e tocam os “Printemps” com as unhas! [...] 
Fora! Fu! Fora o bom burguês! 

 (De pauliceia desvairada. Mário de Andrade. Disponível em: http://www.horizonte.unam.mx/brasil/mario4.html.) 
 

O poema de Mário de Andrade, exposto em 1922 na Semana de Arte Moderna, causou furor com 
essa visão crítica do burguês capitalista. O significado do termo “burguês”, destacado pelo poeta, 
A)  difere-se da visão inicial de “burguesia”, como “moradores citadinos” que praticavam o comércio, 

buscando autonomia e uma nova forma de organização social. 
B) refere-se à visão de “burguês” preconizada na fase inicial do sistema feudal, quando os comerciantes 

reativaram o comércio, e controlaram as instituições sociais. 
C) reforça a maneira como o burguês era identificado na Europa pré-capitalista: como sustentáculo de uma 

sociedade hierarquizada e uma economia de subsistência.  
D) se distingue da forma como era visto na Idade Antiga, uma vez que a burguesia representava a classe 

servil, submissa aos ritos de vassalagem tradicionais no feudo. 
 
31 

As origens do Antigo Regime estão ainda no final do período Medieval, quando começaram a se formar 
Estados Nacionais. Na transição da Idade Média para Idade Moderna, as monarquias que se colocavam no 
domínio político dos nascentes Estados cooptaram a nobreza para integrar o corpo aristocrático que incluía 
ainda o clero.                                                                                                                        (Disponível em: www.infoescola.com.) 
 

Sobre o Antigo Regime, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A expressão Antigo Regime é uma construção a posteriori que se reveste de fortes conotações 

ideológicas em função da legitimação da Revolução Francesa. 
(     ) Foi um processo de construção histórica que culminou nas regiões de Alexandria, Constantinopla e 

Jerusalém, nos séculos XV e XVI. 
(     ) Buscou, no século XVII, unificar toda a Europa em torno de um único rei absolutista caracterizado 

pela sua ligação com a igreja e o respeito às individualidades. 
(     ) Constitui basicamente um fenômeno típico das regiões centro-ocidentais da Europa.  
A sequência está correta em 
A) V, F, V, F     
B) V, V, F, F    
C) V, F, F, V    
D) F, F, V, V 
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O velho do Restelo 
 

Dura inquietação d’alma e da vida, 
Fonte de desamparos e adultérios, 
Sagaz consumidora conhecida 
De fazendas, de reinos e de impérios: 
Chamam-te ilustre, chamam-te subida, 
Sendo dina de infames vitupérios; 
Chamam-te Fama e Glória soberana, 
Nomes com quem se o povo néscio engana! 
 

A que novos desastres determinas 
De levar estes reinos e esta gente? 
Que perigos, que mortes lhe destinas 
Debaixo dalgum nome preminente? 
Que promessas de reinos, e de minas 
D'ouro, que lhe farás tão facilmente? 
Que famas lhe prometerás? que histórias? 
Que triunfos, que palmas, que vitórias? 

 (Luis de Camões. Os Lusíadas, Canto IV.  
Disponível em: http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/livros/analises_completas/o/os_lusiadas_o_velho_do_restelo.) 

 

O contexto descrito no poema remete à Expansão Ultramarina Portuguesa dos séculos XV e XVI. 
Uma das causas do pioneirismo português nas Grandes Navegações foi 
A)  o desenvolvimento industrial, que possibilitou a utilização de tecnologias de ponta na empreitada 

ultramarina. 
B)  a hegemonia comercial lusa, ou seja, Portugal controlava o comércio mediterrâneo, principalmente na 

rota veneziana. 
C)  a centralização político-administrativa, pois Portugal já era um Estado nacional, aliás o primeiro a se 

formar na Europa.  
D)  a acumulação primitiva do capital, empreendida por Portugal na Revolução de Avis, que colocou a 

nobreza no comando da nação. 
 
33 
Nos dias atuais, a Igreja Católica não possui relação direta com o governo, de modo que o governo 
não interfere em suas questões internas e nem a Igreja no governo. Isso ocorre devido à laicização do 
Estado a partir da Constituição de 1991. Porém, essa relação já foi diferente, conforme descrito a 
seguir. 
 

Na época da colonização, a lei determinava que o catolicismo era a religião oficial em Portugal: todos os 
súditos portugueses deveriam ser católicos, caso contrário estariam sujeitos à perseguição. Religiosos 
católicos participaram do processo de colonização, num esforço conjunto com representantes do governo 
português. Isso porque o governo e a Igreja estavam ligados pelo regime do _______________, um acordo 
entre o Papa e o Rei, que estabelecia uma série de deveres e direitos da Coroa Portuguesa em relação à Igreja. 
Entre os deveres da Coroa Portuguesa estavam: garantir a expansão do catolicismo em todas as terras 
conquistadas pelos portugueses, construir igrejas e cuidar de sua conservação, remunerar os sacerdotes por 
seu trabalho religioso. Em contrapartida, eram direitos da Coroa: nomear bispos e criar dioceses, recolher o 
dízimo ofertado pelos fiéis à Igreja. 

(Cotrim, Gilberto. História Global – Brasil e Geral. Vol. Único. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 206.) 
 

Assinale a alternativa que completa corretamente o trecho anterior. 
A) papado    
B) bispado 
C) dizimato      
D) padroado    



UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDDEEE   DDDOOO   EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDOOO   RRRIIIOOO   GGGRRRAAANNNDDDEEE   DDDOOO   NNNOOORRRTTTEEE   

PPPSSSVVV///222000111333 

UERN 1 2013 
Página 11  

1 
34 

O Brasil possui atualmente uma economia forte e sólida. O país é um grande produtor e exportador de 
mercadorias de diversos tipos, principalmente commodities minerais, agrícolas e manufaturados. As áreas de 
agricultura, indústria e serviços são bem desenvolvidas e encontram-se, atualmente, em bom momento de 
expansão. Considerado um país emergente, o Brasil ocupa o 7º lugar no ranking das maiores economias do 
mundo (dados de 2011). O Brasil possui uma economia aberta e inserida no processo de globalização. 

(Disponível em: www.suapesquisa.com.) 
 

O Segundo Reinado é a fase da História do Brasil correspondente ao governo de D. Pedro II, que 
teve início em 1840, com a mudança na constituição que declarou a maior idade de Pedro de 
Alcântara, com 14 anos, tornando-o apto para assumir o governo. A administração de D. Pedro II, 
que durante 49 anos esteve à frente do estado brasileiro, foi marcada por muitas mudanças sociais, 
políticas e econômicas no Brasil. Quanto à economia do império nesse período,  
A) destaca-se o grande e definitivo crescimento da atividade industrial.                                                                                        
B) observa-se o Brasil em destaque na área da mineração de ouro e prata.   
C) destaca-se a produção do açúcar, aproveitando os canaviais do Nordeste. 
D) nota-se que o café tomou posição de liderança nas exportações, possibilitando acúmulo de capital. 
 
35 
O fato da América Latina ser, nos dias atuais, organizada em países autônomos e soberanos, com 
condições econômicas e políticas distintas, pode estar diretamente relacionado ao(à) 
A)  Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras descobertas por Portugal e Espanha, orientando a forma da 

divisão política e territorial da então chamada América espanhola. 
B)  luta pela proclamação de suas Repúblicas e abolição da escravidão, processadas na América de forma 

lenta e gradual, com mais de um século de atraso em relação às suas independências. 
C)  processo de Independência da América espanhola, que se deu em etapas e de forma seccionada, ou seja, 

as colônias foram se tornando livres e estabelecendo suas fronteiras e formas de governo. 
D)  Congresso de Viena e Santa Aliança, realizado na Europa logo após o período napoleônico. Tal 

processo definiu o equilíbrio político americano e o destino das colônias ibéricas no Novo Mundo. 
 
36 
O movimento Cartista, retratado na charge, e o movimento Ludista 
ocorridos na Inglaterra, estão diretamente ligados 
A)  à luta pela liberdade religiosa empreendida pelos anglicanos, a 

partir da carta papal que os impedia de escolher o culto que mais 
lhes conviesse. 

B)  ao processo de unificação engendrado pelos países da Grã-Bretanha 
– Escócia, Inglaterra e Irlanda –, com o objetivo de fortalecer a 
hegemonia inglesa. 

C)  aos embates entre capitalistas e socialistas radicais, em luta pela 
supremacia política no parlamento inglês, até então dominado pela 
Câmara dos Lordes. 

D)  ao processo conhecido como Revolução Industrial, que trouxe, 
entre outras consequências, a mobilização operária por melhores 
condições de trabalho. 

 
(Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/-

Pqns5CuawTQ/UF8Gsz3BQWI/AAAAAAA
AAsE/LhiBm-B-Quk/s1600/cartismo.jpg.) 
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(...) olhe: quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada dana a latir, instantaneamente – então, se vai 
ver se deu mortos. O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja; que situado sertão é por os 
campos-gerais a fora a dentro, eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais do Urucuia. (...) Lugar sertão 
se divulga: é onde os pastos carecem de fechos; onde um pode torar dez, quinze léguas, sem topar com casa 
de morador; e onde criminoso vive seu cristo-jesus, arredado do arrocho de autoridade. 

(Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredas.) 
 

Nos confins do Brasil decidiam-se as eleições durante a República Oligárquica. No final do século XIX, 
mais de 60% da população brasileira vivia nos meios rurais. Nesse contexto, formaram-se vários 
movimentos sociais que, de certa forma, sinalizavam as discrepâncias econômicas características 
daquela realidade. Diante do exposto, analise as afirmativas. 
I. O Cangaço, movimento considerado de grande repercussão no Nordeste brasileiro, representou, acima de 

tudo, a revolta dos estancieiros pela política brasileira em relação ao comércio do Charque. 
II. O movimento de Canudos teve um cunho religioso e ficou conhecido como um movimento messiânico. 

Conseguiu angariar inúmeros adeptos e chegou a ameaçar a ordem vigente. 
III. Com o deslocamento do eixo da economia agroexportadora para o Sudeste e com o declínio acentuado 

da economia açucareira, houve uma queda muito grande na qualidade de vida dos nordestinos. 
IV. Apesar das desavenças entre grupos religiosos e políticos e de uma tradição política de conflitos no 

sertão nordestino não houve a presença do coronelismo, como nos estados mais avançados – Minas 
Gerais e São Paulo. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) II e III. 
B) II e IV. 
C) I, II e III. 
D) I, II e IV. 
 
38 
Texto I  

Propaganda na Era Vargas 
 

O programa “Hora do Brasil” era irradiado por todas as emissoras de rádio do Brasil entre 19 e 20 
horas. O aproveitamento sistemático desse programa foi determinado pelo DIP, Departamento de Imprensa 
e Propaganda, um órgão criado em 1939 pelo governo Vargas. (...) 

 (Campos, Flávio de. A escrita da história. Volume único. Ensino médio. Flávio Campos; Regina Claro. 2ª Ed. São Paulo: Escala 
Educacional, 2009. p. 553.) 

Texto II   
Propaganda no Regime Militar 

 

O apelo ao consumo era o “milagre econômico” alcançando a população. Enceradeiras, ventiladores, 
ferros elétricos, geladeiras, batedeiras, torradeiras, aspiradores de pó etc. A julgar pela enxurrada de 
eletrodomésticos que invadia as casas da classe média e os sonhos de consumo da sociedade brasileira, o 
país não deixava nada a dever aos ricos e invejados primos norte-americanos. 

(Campos, Flávio de. A escrita da história. Volume único. Ensino médio. Flávio Campos, Regina Claro 2ª Ed. São Paulo: 
Escala Educacional, 2009. p. 678.) 

 

Com base no papel desempenhado pela propaganda nos momentos expressos nos textos e nos dias 
atuais, é correto afirmar que 
A)  tendo em vista a clara distinção entre “propaganda” e “notícia”, justifica-se a liberdade da propaganda 

em ser sempre fictícia ou metafórica. 
B)  a propaganda, independente do tempo ou do espaço em que é utilizada, mantém sua integridade e seu 

compromisso inalienável com a verdade dos fatos. 
C)  tanto no período da Ditadura Vargas (1937-1945), quanto no Regime Militar (1964-1985), a 

propaganda, por sua ligação com a arte, foi poupada da censura. 
D)  ao longo do tempo e da história, muitas vezes de acordo com interesses políticos e/ou pessoais, a 

propaganda pode ser (e é) utilizada como meio de manipulação ideológica. 
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Tratado de Versalhes 
 

Os governos aliados e associados declaram e a Alemanha reconhece que a Alemanha e seus aliados 
são responsáveis por tê-los causado, por todas as perdas e danos sofridos pelos governos aliados e 
associados e pelos seus nacionais em consequência da Guerra, que lhes foi imposta por agressão da 
Alemanha e de seus aliados. (...)                        (Apud. Kátia Mattoso. Op. Cit.. O Tratado de Versalhes, art. 231. p. 166-169.) 
 

O Tratado de Versalhes é um marco importante no final da Primeira Guerra Mundial. Tanto a 
Primeira Guerra quanto a Segunda marcaram de forma indelével a história da humanidade. Sobre 
as duas grandes guerras mundiais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) As perdas humanas e materiais foram desastrosas, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, porém 

consideradas justificadas diante dos avanços político-territoriais e econômicos alcançados no continente 
Europeu. 

(     ) Na Primeira Guerra, ao contrário do que ocorreu na Segunda, o conflito é denominado “mundial”, pois 
incorporou todos os países europeus e asiáticos, com exceção da URSS, já envolvida no processo de 
implantação do socialismo. 

(     ) Na Segunda Guerra, apesar da existência da “guerra de movimento” e da “guerra de trincheiras”, como 
na Primeira Guerra, a predominância das batalhas foi no meio marítimo devido à concentração dos 
conflitos no Mar Mediterrâneo. 

(     ) Os tratados de paz, assinados em ambas as guerras, foram seguidos criteriosamente pelos países-
membros, com a orientação e a direção da ONU, organização que se incubiu de exigir o cumprimento 
dos mesmos. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F, F  
B) V, V, F, F 
C) V, F, V, V  
D) V, V, V, V  
 
40 
Sobre o estado do Rio Grande do Norte, analise as afirmativas a seguir. 
I. No Período Militar (1964-1985), o Rio Grande do Norte conheceu um dos períodos de maior radicalismo 

político de todos os tempos, ambiente que favoreceu as perseguições políticas.  
II. O Rio Grande do Norte surgiu com a divisão do Brasil em Capitanias Hereditárias, em 1533. Surgia, 

então, a Capitania do Rio Grande, cuja conquista e colonização, depois de várias tentativas foram 
efetivadas.  

III. No período imediatamente posterior à Proclamação da República, o Rio Grande do Norte protagonizou a 
chamada Confederação do Equador, um movimento de cunho imperialista, que abominava o novo 
regime.  

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) II.  
B) I e II.  
C) I e III. 
D) II e III.  
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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 

O fuso não é exatamente uma faixa reta e contínua ligando um polo a outro. Existe um limite prático 
entre os fusos: eles seguem os contornos dos limites dos países ou unidades administrativas e federativas 
(como estados e províncias) em que os países se dividem. Mesmo sem um mapa, é possível calcular os 
fusos de determinada localidade, desde que saibamos sua longitude e o horário e a longitude de outro local, 
que serão tomados como referência. 

(Lucci, Elian Alabi. Território e Sociedade no Mundo Globalizado. Ensino Médio. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p.27.) 
 

Com base nessas informações, complete o quadro abaixo. 
 

Cidade Longitude 
Centro do 

fuso 

Distância em relação 
ao fuso de referência 

(em graus) 

Diferenças 
em horas 

Horário 

Rio de Janeiro (Brasil) 43ºO 45ºO Fuso de Referência – 17 horas 
Londres (Reino Unido) 0º 0º 45º + 3  
San Francisco (E.U.A.) 122ºO 120ºO 75º – 5  
Cairo (Egito) 31ºL 30ºL 75º + 5  

(Lucci, Elian Alabi. Território e Sociedade no Mundo Globalizado. Ensino médio. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 27.) 
 

As horas que completam o quadro são, respectivamente, 
A) 12, 4 e 14.  B) 14, 14 e 23.  C) 20, 12 e 21.  D) 20, 12 e 22. 
 
42 

A ideologia terceiro-mundista surgiu a partir da Conferência de Bandung (Indonésia), em 1955. Os 
teóricos do terceiro-mundismo buscaram um projeto de desenvolvimento independente, não alinhado ao 
modelo capitalista dos países desenvolvidos sob a liderança dos Estados Unidos, nem ao modelo socialista 
liderado pela antiga União Soviética. 

(Lucci, Elian Alabi. Território e Sociedade no Mundo Globalizado. Ensino médio. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 44.) 
 

De acordo com as projeções e a ideologia terceiro-mundista, assinale uma atitude declaradamente 
terceiro-mundista. 
A) Projeção de Mercator. 
B) Projeção de Robinson. 
C) Projeção de Arno Peters. 
D) Projeção de Mercator e Arno Peters. 
 
43 
As rochas a seguir foram separadas, reunidas em grupos e classificadas. 

 

Rochas 
 

Ardósia, Argilito, Basalto, Calcário, Filito, Granito, Mármore, Siltito 
 

Grupo I 
Granito e Basalto 
(Magmática) 

Grupo II 
Argilito e Calcário 

(Sedimentar) 

Grupo III 
Ardósia e Mármore 

(Metamórfica) 

Grupo IV 
Siltito e Filito 
(Magmática) 

 

A partir da análise das informações anteriores, o grupo que está ERRONEAMENTE classificado é o 
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV. 
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Em uma aula de Geografia da escola X sobre tectonismo e vulcanismo, levantaram-se as seguintes 
hipóteses acerca da ocorrência de terremotos no território brasileiro. Analise-as. 
I. Há ocorrência de terremotos de pequenas intensidades porque o Brasil é assísmico. 
II. Os terremotos de grande intensidade registrados no Brasil acontecem porque o Brasil está situado 

próximo da zona de contato entre as placas. 
III. O Brasil está situado no centro da placa sul-americana e, portanto, por estar distante da zona de contato 

entre as placas, não registra tremores de grandes proporções. 
IV. No Brasil, ocorre terremotos porque ele faz parte da região do Círculo do Fogo do Pacífico. 
A hipótese que realmente explica a ocorrência de tremores de terra no Brasil é a 
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV. 
 
45 
As figuras a seguir representam tipos climáticos predominantes no Sul e no Sudeste asiático.  

 

      
(Lucci, Elian Alabi. Território e Sociedade no Mundo Globalizado. Ensino médio. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 148.) 

 

As imagens retratam monções de 
A) verão (chuvosa) e de inverno (seca). 
B) verão (seca) e de inverno (chuvosa). 
C) inverno (chuvosa) e de verão (seca). 
D) inverno (seca) e de verão (chuvosa). 
 
46 
Os complexos regionais são grandes regiões que abrangem áreas com diferenças nas atividades 
produtivas e nas características sociais, mas que funcionam de forma integrada. Observe as carac-
terísticas de um desses complexos. 
Área de colonização mais antiga do país, que começou a apresentar estagnação econômica, principalmente 
em meados do século XX, devido à falta de investimentos em novas tecnologias de cultivo, problemas de 
concentração fundiária, grande desemprego etc. Desde o século XIX, vinha se caracterizando como área de 
repulsão populacional, que migrou especialmente para os estados do Sudeste e do Norte. Este complexo 
regional engloba o polígono das secas – área frequentemente atingida por estiagens, que podem durar mais 
de dois anos seguidos. 
As características descritas anteriormente são do Complexo do  
A) Norte. 
B) Nordeste. 
C) Centro-Sul. 
D) Norte e do Centro-Sul. 
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Acerca da distribuição da população brasileira, analise as afirmativas. 
I. Ao lado dos fatores naturais, os fatores de ordem histórica também pesam consideravelmente na 

distribuição da população pelo espaço geográfico. 
II. O recurso que se utiliza na avaliação da distribuição da população pelo espaço geográfico denomina-se 

densidade demográfica. 
III. O Brasil possui uma distribuição homogênea da população. 
IV. A maior concentração populacional é na parte oeste do território brasileiro. 
V. A maior concentração populacional localiza-se nas regiões Sudeste e Nordeste do país. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II e V.   B) I, II e III.   C) II, III e IV.   D) I, II, III e IV. 
 
48 

A fisionomia que o rio exibe ao longo do seu perfil longitudinal é descrita como retilínea, 
anastomosada, entrelaçada e meândrica, constituindo o chamado padrão dos canais. Essa geometria do 
sistema fluvial resulta do ajuste do canal à sua seção transversal e reflete a inter-relação entre as seguintes 
variáveis: descarga líquida, carga sedimentar, declive, largura e profundidade do canal, velocidade do fluxo 
e rugosidade do leito.                   (Torres, F.T.P. et al. Introdução à Geomorfologia. São Paulo: Cengage Learning, 2012. p. 149.) 
 

Com base no trecho anterior, relacione os tipos de canais às respectivas características. 

1. Retilíneos. 
 
 
2. Anastomosados. 
 
 
3. Entrelaçados. 
 
 
4. Meandrantes. 

(     ) Apresentam curvas no traçado dos rios, largas, semelhantes entre si, resultantes 
do trabalho da corrente, de escavação na margem côncava (zona de maior 
velocidade da água) e de deposição na margem convexa. 

(     ) A condição básica para a existência de um canal reto está associada a um leito 
rochoso homogêneo que oferece igualdade de resistência à atuação das águas. 

(     ) Caracterizam-se por apresentar grande volume de carga de fundo que, conju-
gado com as flutuações das descargas, ocasionam sucessivas ramificações, ou 
múltiplos canais, que se subdividem e se reencontram, separados por ilhas 
assimétricas e barras arenosas. 

(     ) Muito comuns em ambientes glaciais, associados a leques aluviais ou relevos 
sujeitos a movimentos tectônicos. 

A sequência está correta em 
A) 4, 1, 2, 3.   B) 1, 2, 3, 4.   C) 4, 2, 1, 3.   D) 1, 3, 2, 4. 
 
49 
A imagem retrata um complexo vegetacional que forma, atualmente, cerca da metade da área florestal 
da Terra, mas que se encontra num processo de destruição causado pelas atividades humanas.  
 

Trata-se de 
A) taiga. 
B) savana. 
C) deserto. 
D) floresta pluvial tropical. 

 

 
(Raven, P. H. Ecologia Global. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 1999. p. 770.) 
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A urbanização do Brasil está ligada de modo inseparável à industrialização. Na realidade, esses dois 
processos são partes de um todo, uma forma de desenvolvimento do capitalismo nos quadros do 
subdesenvolvimento. A cidade é um local onde contradições e conflitos urbanos ocorrem, e os atores 
sociais são excluídos e selecionados no mesmo espaço.  

(Vesentini, J. William. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: Ática, 2010. p. 311.) 
 

De acordo com o trecho anterior é correto afirmar que 
A)  o desenvolvimento do capitalismo sempre gera industrialização e urbanização homogênea. 
B)  a cidade hoje é o local de moradia da maioria dos brasileiros, refletindo bem a característica do 

capitalismo globalizado. 
C)  no Brasil, um elemento essencial na forma de desenvolvimento capitalista é a mão-de-obra qualificada, 

que impede a formação de um exército reserva de mão-de-obra. 
D)  as organizações populares tornaram-se fortes devido à democracia política que permitiriam com que as 

decisões do Estado fossem tomadas de forma horizontal, considerando os interesses populares.                                 
 
51 
As perspectivas do Mercosul nestas primeira e segunda décadas do século XXI são a continuação do 
avanço nas relações comerciais entre os países membros. Analise o quadro síntese da tabela a seguir. 
 

Quadro síntese dos países membros do Mercosul 

País Área (km2) 

População 
em 2008  

(em milhões 
de hab.) 

PNB em 2008 
(em bilhões de 

dólares) 

Renda  
per capita 
(em dólares) 

Ano de 
entrada no 

bloco 

População 
abaixo da 
linha da 

pobreza *** 

Brasil* 8 547 403 188 1 300 4 730 1991 21,2% 

Argentina* 2 780 092 41 280 5 150 1991 23,0% 

Uruguai* 176 215 3,5 23,2 5 310 1991 5,7% 

Paraguai* 406 752 6 10,8 1 400 1991 33,2% 

Chile** 756 626 16,5 165 6 980 1996 9,6% 

Bolívia** 1 098 581 9,5 10,2 1 100 1996 42,2% 

Peru** 1 285 220 28,8 110 2 920 2003 31,8% 

Colômbia** 1 138 914 44 171,8 2 750 2004 17,8% 

Equador** 283 560 13,5 44,2 2 840 2004 37,2% 

Venezuela* 916 445 28 236,4 6 070 2006 27,6% 
* Membros plenos. 
** Membros associados. 
*** População abaixo da linha da pobreza refere-se aos indivíduos que vivem com menos de 2 dólares ao dia. 
Nota: Apesar de o México ser um membro observador do Mercosul, ele não foi incluído nesta tabela porque é um membro pleno de outro 
bloco ou mercado regional, o Nafta, no qual está de fato bastante integrado e com o qual tem o seu compromisso prioritário. 

 

(Quadro elaborado pelo autor a partir de várias fontes: Inter-American Development Bank. Economic and Social Statistics, 2007; 
estimativas do World Bank, 2008; site do Mercosul: www.mercosur.int; Vesentini, J. William. Geografia: o mundo em transição.  

São Paulo: Ática, 2010. p. 335.) 
 

Com base na tabela, é correto afirmar que 
A) a economia da Argentina representa 40%, aproximadamente, da economia total do bloco.                                               
B) o Brasil é o grande consumidor do bloco, não só pela imensa população, como também pela economia. 
C) o Uruguai, devido à pequena população, tem uma participação econômica menor que a do Paraguai nas 

relações comerciais do bloco. 
D) o Chile, apesar de participar do bloco apenas como membro associado, apresenta uma participação 

econômica superior à da Argentina. 
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A ilustração apresentada mostra algumas mudanças 
tecnológicas que trouxeram repercussões econômicas e 
sociais importantes para o espaço geográfico e para o 
modo de vida em sociedade. A forma e a organização 
industrial atual estão relacionadas a um país e um 
modelo. Assinale a associação correta.  
A) Fordismo – EUA. 
B) Toyotismo – China.                                                                                           
C) Taylorismo – EUA.  
D) Just-in-time – Japão. 

 
 
 
53 
Observe a charge.  
Relacionando a charge ao comércio mundial, marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Nenhum país é autossuficiente do ponto de vista econômico. 
(     ) Atualmente, no comércio internacional, as operações de 

importação e exportação independem do Estado. 
(     ) As grandes potências mundiais não interferem no comércio 

mundial que é exclusivamente organizado pela OMC (Orga-
nização Mundial do Comércio). 

(     ) Os exportadores e importadores pagam taxas (impostos) no 
momento em que a mercadoria entra em um país. São as 
taxas alfandegárias ou aduaneiras. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, F   B) F, V, F, V   C) F, V, V, V   D) V, F, F, F 
 
 

54 
Analise a tabela. 
O interesse pela geração de energia em fontes renováveis vem 
experimentando uma nova fase de crescimento no Brasil. Com 
a crise de energia elétrica em 2001, percebeu-se a importância 
da necessidade de diversificar as fontes de energia.  
Após a análise da tabela e da afirmativa anterior, é correto 
afirmar que 
A) no Brasil, é grande a dependência de fontes de energia não 

renováveis e poluidora. 
B) o crescimento econômico atual do Brasil impede o uso de 

fontes energéticas alternativas. 
C) o desenvolvimento de fontes energéticas renováveis depende 

de fatores exclusivamente naturais, o que é um obstáculo para 
o Brasil. 

D) o Brasil possui uma matriz energética bem diversificada, 
utilizando de todas as possibilidades e não dependendo de uma 
fonte única de energia. 

 
 
 

Brasil: consumo de energia 
segundo a fonte 

Petróleo 38,0% 
Hidráulica 14,8% 
Álcool e bagaço de cana 14,5% 
Lenha e carvão vegetal 13,8% 
Carvão mineral 6,0% 
Gás natural 9,6% 
Urânio 1,6% 
Outras fontes 1,7% 
Total 100,0% 
(Ministério de Minas e Energia. Balanço energético 

nacional de 2008. In: Vesentini, J. William. 
Geografia: o mundo em transição. São Paulo:  

Ática, 2010. p. 567. Adaptado.) 

 

 
(Lucci, E.A.; Branco, A. L.; Mendonça, C. Geografia 
geral e do Brasil: Ensino médio. 3ª Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2005. p. 44.) 

 
(Lucci, E. A.; Branco, A. L.; Mendonça, C. Geografia geral e 
do Brasil: Ensino médio. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2005.) 
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Observe a charge a seguir. 
 

 
 (Lucci, E.A.; Branco, A. L.; Mendonça, C. Geografia geral e do Brasil: Ensino médio. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 116.) 

 

No campo, em áreas com modernização agrícola, mecanização e introdução de técnicas inovadoras, 
como o uso de agrotóxicos e adubos químicos, surgem alguns problemas ambientais que transformam o 
ecossistema. São fatores que constituem alteração ecológica provocada pelo uso intenso de agrotóxico e 
adubos químicos, EXCETO: 
A) Derrubada da vegetação original da área. 
B) Poluição das águas subterrâneas e rios vizinhos. 
C) Aumento e resistência das pragas ao longo do uso intensivo do produto.  
D) Eliminação de micro-organismos e minhocas, importantes para a fertilidade do solo. 
 
56 
Analise o mapa a seguir. 
 

 
 (Adaptado de World Bank, 2007. In: Vesentini, J. William. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: Ática, 2010. p. 255.) 
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As migrações internacionais hoje em dia ocorrem, principalmente, dos países subdesenvolvidos do sul 
para os desenvolvidos do norte. O racismo atual, chamado de “novo racismo”, já não se preocupa 
tanto com a cor da pele, com a pretensa raça dos grupos, e, sim, com a sua origem. Portanto, ele 
indiretamente decorre das migrações.  
Com base na relação entre a afirmativa anterior e o mapa apresentado é correto afirmar que 
A)  multiplicam na Europa os “grupilhos”, grupos que acolhem os imigrantes defendendo sua liberdade e 

direitos sociais. 
B)  o volume de imigrantes nos EUA e na Europa aumentou muito a partir da década de 1990, contribuindo 

para uma expansão econômica nestes países. 
C)  os países que absorvem os imigrantes oferecem condições sociais igualitárias aos recém-chegados, 

incluindo assistência médica, educacional e trabalhista. 
D)  existe o medo da perda da identidade nacional ou estrangeirização nos países que recebem os imigrantes 

devido ao maior crescimento demográfico do grupo que chega. 
 
57 
O Nordeste brasileiro constitui a terceira maior região e é a segunda mais populosa do país. 
Entretanto, vários dos seus indicadores sociais continuam muito abaixo dos índices apresentados por 
outras regiões, apesar da economia nordestina ter superado a média nacional. Diante do exposto, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Na década de 90, a maioria dos nordestinos que havia migrado para as grandes cidades continuou a 

viver em meio à pobreza, pois as metrópoles enfrentavam a crise econômica e a saturação do 
mercado, gerando queda na oferta de emprego, qualidade na educação e má distribuição de renda. 

(     ) Segundo o levantamento de informações do UNICEF, divulgado em 1999, as 150 cidades com maior 
taxa de desnutrição do país estavam no Nordeste. Nelas, 33% das crianças menores de 5 anos são 
desnutridas. 

(     ) A população nordestina está bem distribuída pelo seu território, apesar do constante movimento 
migratório entre a região do sertão e a zona da mata nordestina. 

(     ) A população das cidades nordestinas, principalmente das capitais, dispõe de ótimo sistema de 
transportes, contando com a presença de trens urbanos. Há previsões de que seja implantado em 
Natal e em João Pessoa, o sistema de metrô, que deverá operar na Copa de 2014. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F, V   B) V, V, V, F   C) V, V, F, F   D) V, F, V, F 
 
58 
O Brasil ocupa o 9º lugar entre os produtores mundiais 
de sal de cozinha. A produção de sal marinho concentra-
se geograficamente nos estados do Rio Grande do Norte 
– com mais de 90% da produção brasileira –, Rio de 
Janeiro, Ceará e Piauí. No Rio Grande do Norte, cuja 
produção ocorre em apenas cinco municípios, encontra-
se o principal terminal exportador de sal marinho do 
Brasil, o qual está localizado em 
A) Assú.  
B) Macau. 
C) Mossoró. 
D) Areia Branca. 

 
(Almeida, L. M. A.; Rigolin T. B. Geografia geral e do Brasil. 

São Paulo: Ática. p. 424.) 
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O setor industrial do Rio Grande do Norte vem passando por uma fase bastante promissora. Várias 
indústrias localizadas no Sul e Sudeste estão se deslocando para o estado atraídos por vários incentivos. 
De acordo com o trecho anterior, analise as afirmativas. 
I. Desenvolvimento do setor têxtil do estado devido à disponibilidade de mão-de-obra e matéria-prima, 

além da posição geográfica privilegiada em relação aos outros continentes. 
II. Eficiência do PROADI (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial), que tem beneficiado 

várias empresas dos setores têxtil e alimentício. 
III. Isenção fiscal para a produção do açúcar e do álcool devido ao excelente desempenho da indústria nos 

últimos anos. 
IV. Infraestrutura oferecida pelo município de Macaíba com a instalação do centro industrial avançado. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II e IV.    
B) I, II e III.    
C) II, III e IV.    
D) I, III e IV. 
 
60 
Analise o mapa. 

 
(Gonzaga, Eduardo. Regionalismo brasileiro: Nordeste. In: Geografia. Vol. 4. Belo Horizonte: Bernoulli, 2012. p. 88.) 

 
O rio São Francisco é a principal fonte de água para a irrigação e geração de energia do Nordeste 
brasileiro, visto que atravessa uma região de seca, sendo responsável pelo consumo de toda a área ao 
seu entorno. O projeto de transposição das suas águas recebeu várias críticas, mas, para muitos, foi a 
melhor alternativa a fim de reduzir o problema da instabilidade climática e da tensão social no 
Nordeste. São críticas a respeito da transposição do rio São Francisco, EXCETO:  
A)  Ocorreria o aumento da salinidade na foz do rio, o que afetaria a vida nos manguezais.  
B)  O regime fluvial e a vazão do rio São Francisco já estão bastante comprometidos pelo desmatamento 

em sua montante e nos seus afluentes. 
C)  Existem soluções menos custosas e mais sustentáveis para sanar o problema da falta de água no semi-

árido, como a construção de poços e cisternas. 
D)  Como aconteceu na transposição do rio Colorado, nos Estados Unidos e em Israel, a transposição do rio 

São Francisco seria uma catástrofe, ocasionando vários impactos na região, não solucionando a questão 
da seca. 
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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 
A metodologia científica está presente em todas as áreas do conhecimento, objetivando solucionar 
problemas do mundo real, assim como novas descobertas, através de resultados metodicamente 
sistematizados, confiáveis e verificáveis. Acerca dos objetivos e conceitos epigrafados anteriormente, é 
INCORRETO afirmar que 
A)  a hipótese, quando confirmada por grande número de experimentações, é conhecida como teoria, 

embora nunca seja considerada uma verdade absoluta.  
B)  após realizar a dedução, não são necessárias novas observações ou experimentações, permitindo que se 

tirem, a partir desta dedução, uma conclusão sobre o assunto.      
C)  um aspecto importante da ciência é que os conhecimentos científicos mudam sempre e, com base nesses 

conhecimentos, novas teorias são formuladas, substituindo, muitas vezes, outras aceitas anteriormente. 
D)  ao formularem uma hipótese, os cientistas buscam reunir várias informações disponíveis sobre o assunto. 

Uma vez levantada a hipótese, ocorre a dedução, prevendo o que pode acontecer se a hipótese for 
verdadeira. 

 
02 
Analise o esquema a seguir, que simplifica as etapas da respiração aeróbica a partir da glicólise. 

 

Assinale a alternativa que está em DESACORDO com o processo de respiração celular. 
A)  Nos procariontes, a glicólise ocorre no citoplasma e a cadeia respiratória, na membrana plasmática 

voltada ao citoplasma. 
B)  Nas etapas da respiração, a glicólise e o ciclo de Krebs fazem parte da fase anaeróbica e a cadeia 

respiratória, da fase aeróbica da respiração celular. 
C)  O ciclo de Krebs é importante para liberar todo gás carbônico e a cadeia respiratória é responsável pela 

formação da maioria dos ATP’s do processo respiratório. 
D)  Durante intensa atividade física, e mesmo sem oxigênio, muitas células musculares e esqueléticas 

realizam a glicólise, desviando o metabolismo para a fermentação lática.  
 
03 
“Espécie é um grupo de populações cujos indivíduos, em condições naturais, são capazes de se cruzar 
e de produzir descendentes férteis, estando reprodutivamente isolados de indivíduos de outras 
espécies.” O conceito biológico de espécie disposto anteriormente foi proposto por 
A) Lineu.     
B) Darwin 
C) Henning.                                  
D) Dobzhansky e Mayr. 
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Durante a fase do desenvolvimento embrionário, a célula-ovo passa por várias divisões mitóticas, 
originando muitas células, que permanecem unidas. Nas primeiras divisões ocorre um aumento 
significativo do número de células, porém, o tamanho total da célula-ovo praticamente não altera. 
Sobre o processo de desenvolvimento embrionário, analise. 
I. O processo em que o volume da célula-ovo não aumenta, caracteriza a segmentação. 
II. A organogênese é a fase seguinte à clivagem no desenvolvimento embrionário, onde ocorre a formação 

dos folhetos embrionários que darão origem a diversos tecidos do organismo. 
III. A meroblástica é um tipo de segmentação, e ocorre em todo o ovo, exceto na região que possui vitelo, 

chamada cicatrícula. 
IV. Na segmentação discoidal, as divisões ocorrem na região da cicatrícula, formando um disco de células, 

característica que denominou esse tipo de segmentação. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) I e IV.   C) III e IV.   D) I, II e IV.                         
 
05 
A figura a seguir mostra o desenvolvimento embrionário de um ser humano e apresenta, numerados, 
os anexos embrionários que o feto necessita para o seu desenvolvimento. 
 

 
Analise as afirmativas. 
I. A vesícula vitelina, representada pelo número 1, não é necessária nos mamíferos, ela se atrofia gradati-

vamente e desaparece. No parto, aparece junto com alantoide reduzida a vestígios no cordão umbilical. 
II. Os números 5 e 6 representam a  cavidade amniótica e o córion. A cavidade amniótica protege o feto 

contra choques mecânicos e o córion envolve a cavidade amniótica. 
III. O número 3 indica a placenta, que é o principal contato do feto com a mãe, facilitando a entrada do 

oxigênio e dos nutrientes e eliminando as excretas do embrião na circulação materna. 
IV. O alantoide, representado pelo número 2, é bem reduzido, se une ao córion e à mucosa uterina para 

formar a placenta. 
V. O âmnio, representado pelo número 4, protege todo o feto e os anexos embrionários. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II e V.   B) III e IV.      C) II e V.   D) I, III e IV. 
 
06 
O organismo humano é formado por várias células com funções e carac-
terísticas diversas, responsáveis por todo o funcionamento do corpo. Os 
casos de animais constituídos por uma única célula são denominados 
seres unicelulares, como, por exemplo, a ameba. Observa-se, na ilustra-
ção, que o seu corpo apresenta prolongamentos, conhecidos por pseudó-
podes, que ajudam na locomoção e capturação dos alimentos necessários 
à sua sobrevivência. Qual célula do corpo humano apresenta a mesma 
característica da ameba? 
A) Neurônio.    B) Mastócito.   C) Neutrófilo.   D) Adipócito.                                    
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A figura mostra o corte transversal de um tronco, apresentando os anéis de crescimento, que são  
estruturas formadas através do tempo, sendo conhecidos por anéis anuais, os quais facilitam a 
identificação do tempo de vida das árvores. 

 

Assinale a afirmativa INCORRETA. 
A)  Surge através do câmbio da casca ou felogênio; é a parte externa da planta conhecida por periderme. 
B)  Durante o crescimento da planta, o xilema, formado basicamente pelo lenho, fica inativo e é conhecido 

como cerne. 
C)  Nem todo o lenho deixa de ser funcional. O alburno, conhecido como parte externa próxima ao câmbio, 

permanece em funcionamento. 
D)  O câmbio interfascicular, que surge por desdiferenciação de células adultas, forma sozinho um anel 

completo de tecido meristemático, observando cortes transversais do caule. 
 
08 
Toda alimentação apresenta vitaminas que estimulam a atividade enzimática das células, contri-
buindo para um bom funcionamento orgânico. Podem ser encontradas em vegetais e em alguns 
micro-organismos. Elas se distinguem das demais substâncias porque não são fonte de energia e não 
apresentam papel estrutural na célula. Com base no trecho anterior, assinale a afirmativa correta. 
A)  A vitamina E auxilia na coagulação do sangue, podendo ser encontrada em frutas, carnes e hortaliças. 
B)  Pessoas com lesões nos nervos, músculos e pele necessitam ingerir alimentos ricos em ácido fólico, tais 

como frutas, amendoim e feijão. 
C)  Carnes, fígado, ovos e laticínios são fontes de vitamina B12, importantes na formação de hemácias e no 

metabolismo dos ácidos nucleicos. 
D)  A vitamina D, encontrada em óleo de peixe, fígado e gema de ovo, tem a função de proteger parte das 

células contra a oxidação e os radicais livres. 
 
09 
Praticamente, todas as células do corpo humano apresentam estruturas essenciais para o funcio-
namento do organismo. Essas estruturas, denominadas organelas, estão presentes em quase todas as 
células do corpo humano. A maioria das células animais é apresentada por três partes: membrana 
plasmática, citoplasma e núcleo. Cada parte dessa constituição apresenta características e funções 
distintas que protegem e ajudam a manter o equilíbrio metabólico celular. Acerca das características e 
funções das organelas, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A)  O complexo golgiense é uma organela que apresenta cavidades, onde há enzimas que sintetizam diversos 

tipos de lipídios, como os da membrana plasmática e os esteroides. 
B)  O glicocálix, encontrado na maioria das células animais, forma uma malha que retém nutrientes e enzimas 

ao redor da célula, de modo a manter nessa região um meio externo adequado. 
C)  Os peroxissomas ou microcorpos são pequenas vesículas presentes em todas as células eucariontes. Nos 

vegetais, existe um tipo de enzima, que transforma lipídios armazenados nas sementes em glicídios.  
D)  O retículo endoplasmático granuloso produz proteína para exportação, sendo bem desenvolvido em 

células glandulares que secretam hormônios e outros produtos, cuja ação se dará fora dessas células. 
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O organismo humano é formado por dois tipos de células: as diploides ou somáticas, conhecidas por 
formarem todas as células do corpo humano, e as haploides ou gametas, que são células sexuais e 
apresentam metade do número de cromossomos. A maioria dessas células está sempre se renovando, 
gerando novas células pelos processos de mitose e meiose. O esquema a seguir representa as fases da 
reprodução celular.  

    
1 2 3 4 

 

Observe as figuras e analise as afirmativas a seguir. 
I. A anáfase I da meiose e a telófase da mitose estão representadas pelas figuras 4 e 2, respectivamente. 
II. As figuras 2 e 3 representam a telófase I da meiose e a metáfase da mitose. 
III. Durante a fase representada pela figura 2 ocorre o desaparecimento da carioteca, e o material do núcleo 

mistura-se ao citoplasma. 
IV. A figura 3 corresponde à metáfase I da meiose, onde os cromossomos se alinham na região equatorial da 

célula. 
V. Durante a fase da figura 1, em que os cromossomos tornam-se mais curtos e mais espessos, o processo é 

chamado condensação. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II e IV.   B) II, III e V.   C) I, IV e V.   D) II, III e IV. 
 
11 
O esquema a seguir representa uma 

 

A) teia alimentar, em que a serpente ocupa três níveis tróficos. 
B) cadeia alimentar, em que a coruja se apresenta como consumidor secundário ao comer o lagarto. 
C) teia alimentar, em que a serpente comporta-se somente como consumidor terciário e quaternário.  
D) cadeia alimentar, em que existem dois consumidores primários e quatro consumidores secundários. 
 
12 
Alguns frutos são partenocárpicos: se desenvolvem sem que ocorra a fecundação. 

(Pezzi, Antônio; Gowdak, Demétrio Ossowski; Mattos, Neide Simões de. Biologia. Vol. 2. São Paulo: FTD, 2010.) 
 

A partir da afirmativa anterior, pode-se inferir que os frutos desenvolvidos sem que ocorra a 
fecundação também NÃO apresentam a formação de uma estrutura denominada 
A) flor.   B) folha.   C) ovário.   D) semente. 
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Até o século XVIII prevaleceram, entre os estudiosos, as ideias criacionistas e fixistas, em que o 
sobrenatural era usado para explicar fenômenos da natureza. Após, importantes nomes foram 
surgindo e implantando as ideias evolucionistas. A partir disso, algumas conclusões de um importante 
nome na origem do pensamento evolucionista foram expostas, tais como: 
• Lei do uso e desuso; 
• Lei da transmissão das características adquiridas; 
• Tendência inevitável ao aperfeiçoamento nos seres vivos. 
Sobre as ideias expostas, marque a afirmativa correta. 
A)  Pertencem ao inglês Charles Darwin, adquiridas pela viagem ao redor do mundo a bordo do navio 

Beagle da marinha britânica. 
B)  Pertencem ao francês Lamarck e surgiram após o Darwinismo, como uma tentativa de se tornar a teoria 

evolucionista mais aceita.  
C)  Pertencem ao inglês Charles Darwin e, posteriormente, foram reunidas em dois grandes conceitos: o de 

ancestralidade comum e o de seleção natural. 
D)  Pertencem a Lamarck. Darwin concordava com a primeira e a segunda ideias, porém não aceitava que 

os seres vivos tivessem uma tendência inevitável ao aperfeiçoamento. 
 
14 
Os genes são os principais fatores determinantes do sexo, pois neles estão situados os cromossomos 
sexuais. Por esses cromossomos possuírem também genes para outras características, a transmissão 
delas guarda alguma relação com o sexo do indivíduo. 

 
Desse modo, o heredograma pode se referir a um tipo de herança relacionada ao sexo, denominada 
herança 
A) restrita ao sexo. 
B) limitada pelo sexo. 
C) influenciada pelo sexo. 
D) ligada ao cromossomo Y. 
 
15 
Leia o trecho a seguir. 
 

Bactérias resistentes “ameaçam mais que aquecimento global” 
 

Chefe de Saúde da Inglaterra alerta para cenário “apocalíptico” pela crescente ineficiência de remédios 
contra infecções.                                                                             (Disponível em: www.g1.com.br. Acesso em: 25/01/2013.) 
 

A notícia apresentada compara o aumento de infecções resistentes a medicamentos à ameaça do 
aquecimento global. Sobre esse assunto, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A)  As bactérias mutantes, geneticamente resistentes, sobrevivem e formam novas cepas que são capazes de 

produzir enzimas, anulando os efeitos dos antibióticos.  
B)  Os antibióticos agem bloqueando algum processo do metabolismo da bactéria, como a síntese da parede 

celular, a replicação do RNA ou a síntese de proteínas. 
C)  A utilização de antibióticos inadequados e a interrupção abrupta dos tratamentos têm sido alguns dos 

fatores que contribuem para o aparecimento de bactérias resistentes. 
D)  Tratamentos prolongados com antibióticos de amplo espectro podem provocar redução da flora 

intestinal, gerando condições para a invasão de micro-organismos patogênicos como Staphylococcus. 
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A tabela apresenta duas situações isoladas, em que o mesmo 
genótipo para determinar a cor da pelagem de determina-
dos animais pode apresentar dois fenótipos diferentes, pois 
são interações gênicas diferentes. Após a análise da tabela, 
pode-se concluir que a ocorrência de interações gênicas é 
muito significativa, pois mostra que os fenótipos resultam 
de processos complexos envolvendo, muitas vezes, vários 
pares de genes. Diante do exposto, é correto afirmar que 
A) o animal I apresenta uma interação epistática dominante, ou seja, um alelo dominante impede o efeito 

de um alelo de outro gene. 
B) o fato do animal II possuir um gene inibidor dominante, não impede de se encontrar outro exemplo em 

que o mesmo gene seja recessivo. 
C) os dois animais apresentam interações não epistáticas, em que a proporção 9 : 3 : 3 : 1 indica que agem 

dois pares de alelos, como ocorre no di-hibridismo clássico mendeliano.  
D) o animal II apresenta uma interação não epistática, em que a presença de dois genes dominantes 

originam um fenótipo diferente dos fenótipos produzidos por cada par separadamente.  
 
17 
Um estudante, ao comparar um camarão e uma aranha, listou algumas características que considerava 
comuns aos animais. A partir dessa lista, assinale a característica realmente compartilhada por ambos. 
A) Ausência de antenas. 
B) Respiração filotraqueal. 
C) Presença de quatro pares de pernas. 
D) Corpo dividido em cefalotórax e abdome. 
 
18 
Os órgãos componentes do sistema digestório estão adaptados ao hábito alimentar e aos tipos de 
alimento ingerido. 

 
(Disponível em: www.transgenicosintocaveis.blogspot.com) 

 
No caso dos mamíferos ruminantes, o estômago é dividido em câmaras. Sobre estas câmaras, analise as 
afirmativas. 
I. Ao ser reingerido pelos ruminantes, os alimentos passam por uma câmara denominada abomaso ou 

coagulador, onde o excesso de água é absorvido, representada pelo número III na figura. 
II. A câmara representada pelo número I se refere ao barrete ou retículo, onde há glândulas salivares 

semelhantes à da boca e com mais bactérias, que continuam a digestão da celulose. 
III. O caminho realizado pelo alimento, ao ser ingerido pelos ruminantes, segue, de acordo com os 

números expostos na figura a seguinte ordem: IV, I, III e II. 
IV. O número II se refere ao omaso ou folhoso, onde o alimento recebe ácido clorídrico e pepsina, 

digerindo proteínas e bactérias que chegam a ele. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) I e III.   C) II e III.   D) II e IV. 
 

 Animal I Animal II 
Genótipo Fenótipo I Fenótipo II 
B_ pp Branco Branco 
bb P_ Preto Preto 
B_ P_ Marrom Branco 
bb pp Cinza Cinza 
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A imagem apresenta um grande escritor que expressa, em suas obras, características brasileiras bem 
marcantes, como, por exemplo, em seu livro “Os Sertões”.  
 

 
 (Disponível em: lemoseuclides.blogspot.com.) 

 

São afirmativas acerca de um importante bioma brasileiro, cujas características se observam no fundo 
da imagem anterior, EXCETO: 
A) Um dos problemas enfrentados é o desmatamento para o uso intensivo do solo, levando-o a um rápido 

processo de desertificação. 
B) Com a chegada da estação seca, as plantas perdem suas folhas e a mata adquire um aspecto cinza-

esbranquiçado, que originou seu nome. 
C) A vegetação é composta por árvores baixas e arbustos retorcidos e cheios de espinhos, localizados em 

terrenos mais elevados e representando a parte arbórea do bioma. 
D) O clima característico é o tropical semi-árido, que apresenta elevada temperatura ao longo de todo o 

ano e pluviosidade escassa e irregular, com baixa umidade relativa do ar. 
 
20 
As imagens mostram os soros visíveis a olho nu em uma folha de samambaia. 
 

 

 

 

 
 
Em relação à reprodução das pteridófitas, é INCORRETO afirmar que 
A) a sincronia entre a fase do ciclo da planta e a estação úmida do local é importante para que os 

anterídios, haploides e flagelados atinjam o arquegônio. 
B) em relação às briófitas, as pteridófitas possuem uma redução da fase gametófica, sendo conhecida como 

fase passageira ou efêmera, e a fase esporófita denomina-se duradoura. 
C) os soros são agrupamentos de esporângios que se distribuem na face inferior ou na borda dos folíolos; 

os esporângios são responsáveis pela produção de esporos por meio da meiose. 
D) o zigoto diploide se divide por mitoses sucessivas, originando o embrião, que será nutrido por 

substâncias fornecidas pelo gametófito e terá suas células diferenciando-se em raiz, caule e folha. 
 
 

 

(Disponível em: www.cienciasnamosca2.wordpress.com) (Disponível em: www.sobiologia.com.br) 
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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 
Em um determinado aeroporto, a temperatura ambiente é exibida por um mostrador digital que 
indica, simultaneamente, a temperatura em 3 escalas termométricas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Se 
em um determinado instante a razão entre a temperatura exibida na escala Fahrenheit e na escala 
Celsius é igual a 3,4, então a temperatura registrada na escala Kelvin nesse mesmo instante é  
A) 272 K.    B) 288 K.        C) 293 K.     D) 301 K. 
 
22 
Ao trocar calor com o meio ambiente, um corpo de massa 0,5 kg teve sua temperatura reduzida para 
20ºC, sem sofrer mudança no seu estado físico. Sendo o calor específico da substância que constitui 
esse corpo igual a 0,175 cal/gºC e a quantidade total de calor transferida igual a 4.900 cal, então, a 
temperatura inicial do corpo no início do processo era de 
A) 72ºC.    B) 76ºC.    C) 80ºC.    D) 84ºC. 
 
23 
Duas esferas metálicas idênticas estão carregadas com cargas elétricas de sinais iguais e módulos 
diferentes e se encontram situadas no vácuo, separadas uma da outra por uma distância x. Sobre a 
força elétrica, que atua em cada uma destas esferas, tem-se que são 
A) iguais em módulo e possuem sentidos opostos.  
B) iguais em módulo e possuem o mesmo sentido. 
C) diferentes em módulo e possuem sentidos opostos. 
D) diferentes em módulo e possuem o mesmo sentido. 
 
24 
Na noite do réveillon de 2013, Lucas estava usando uma camisa com o ano estampado na mesma. Ao 
visualizá-la através da imagem refletida em um espelho plano, o número do ano em questão 
observado por Lucas se apresentava da seguinte forma 
 

A) 
 

B) 
 

C) 
 

D) 
 

 
25 
A distância entre dois nós consecutivos de uma onda periódica é igual a 25 cm. Sendo a frequência 
dessa onda igual a 2,5 Hz, então a distância percorrida por ela no intervalo de meia hora é  
A) 1125 m.      B) 2250 m.     C) 2500 m.   D) 4500 m.                       
 
26 
O gráfico ao lado representa a variação da velocidade de um 
móvel em função do tempo. Se o deslocamento efetuado pelo 
móvel nos 10 s do movimento é igual a 40 m, então a velocidade 
inicial vo é igual a 
A) 4 m/s.                    
B) 5 m/s.                  
C) 6 m/s.                        
D) 7 m/s. 
 



UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDDEEE   DDDOOO   EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDOOO   RRRIIIOOO   GGGRRRAAANNNDDDEEE   DDDOOO   NNNOOORRRTTTEEE   

PPPSSSVVV///222000111333 

UERN 1 2013 
Página 30  

1 
27 
Duas chapas circulares A e B de áreas iguais a uma temperatura inicial de 20ºC foram colocadas no 
interior de um forno cuja temperatura era de 170ºC. Sendo a chapa A de alumínio e a chapa B de 
ferro e a diferença entre suas áreas no instante em que atingiram o equilíbrio térmico com o forno 
igual a 2,7π cm2, então o raio inicial das chapas no instante em que foram colocadas no forno era de 
(Considere: αAL = 22 . 10 

– 6 ºC – 1; αFe = 12 . 10 
– 6 ºC – 1) 

A) 25 cm.     B) 30 cm.    C) 35 cm.      D) 40 cm.                         
 
28 
Um objeto que se encontra em frente a um espelho côncavo, além do seu centro de curvatura, passa a 
se movimentar em linha reta de encontro ao vértice do mesmo. Sobre a natureza da imagem 
produzida pelo espelho, é correto afirmar que é 
A) real durante todo o deslocamento. 
B) real no trajeto em que antecede o foco. 
C) imprópria quando o objeto estiver sobre o centro de curvatura. 
D) virtual somente no instante em que o objeto estiver sobre o foco. 
 
29 
Na figura estão representadas duas associações de resistores. 
Considere que, aplicando-se uma tensão de 60 V nos seus termi-
nais, a diferença entre as correntes totais que as percorrem seja 
igual a 9 A. Sendo assim, o valor de R é igual a 
A) 2 Ω.                       
B) 5 Ω.                             
C) 8 Ω.                         
D) 10 Ω.  
 
30 
A variação da energia interna de um gás perfeito em uma transformação isobárica foi igual a 1200 J. 
Se o gás ficou submetido a uma pressão de 50 N/m2 e a quantidade de energia que recebeu do 
ambiente foi igual a 2000 J, então a variação de volume sofrido pelo gás durante o processo foi  
A) 10 m3.       B) 12 m3.     C) 14 m3.     D) 16 m3.  
 
31 
Seja o gráfico da velocidade em função do tempo de um corpo em 
movimento retilíneo uniformemente variado representado ao lado. 
Considerando a posição inicial desse movimento igual a 46 m, então 
a posição do corpo no instante t = 8 s é  
A) 54 m.                  
B) 62 m.               
C) 66 m.                  
D) 74 m. 
   
32 
A tabela apresenta a força elástica e a deformação de 3 molas diferentes. 
 

Mola Força elástica (N) Deformação (m) 
1 400 0,50 
2 300 0,30 
3 600 0,80 

 

Comparando-se as constantes elásticas destas 3 molas, tem-se que 
A) K1 > K2 > K3.     B) K2 > K1 > K3.    C) K2 > K3 > K1.      D) K3 > K2 > K1. 
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33 
Leia o trecho a seguir. 
 

Meteorito despenca sobre a Rússia e população vive momentos de pânico 
 

Centenas de pessoas ficam feridas com vidro quebrado pelo impacto do meteoroide contra a atmosfera. 
 

A queda de um meteorito sobre os Montes Urais na manhã 
de ontem deixou cerca de 1,1 mil pessoas feridas, provocou pelo 
menos uma forte explosão e causou pânico na população local. 
A maioria dos feridos foi atingida por estilhaços de vidro que se 
quebrou em razão da onda expansiva provocada pela queda do 
corpo celeste. 

“Às 9h20 (1h20 em Brasília), um objeto em alta velocidade 
foi observado nos céus de Chelyabinsk, deixando um grande rastro 
atrás de si. No prazo de dois minutos houve dois estrondos”, disse 
Yuri Burenko, funcionário do setor de emergência, por meio de 
nota. “A onda de choque quebrou vidros em Chelyabinsk, em uma 
série de cidades da região”, disse ele. 

(Disponível em: http://www.gazetamaringa.com.br/online/conteudo.phtml?tl=1&id=1345481&tit=Meteorito-despenca-sobre-a-Russia-e-
populacao-vive-momentos-de-panico) 

 

O fenômeno associado aos vidros partidos pelo som intenso e por serem esses vidros sensíveis à 
frequência da onda sonora recebe o nome de 
A) difração. 
B) ressonância.  
C) reverberação. 
D) efeito Doppler. 
 
34 
Numa família composta por 4 pessoas, cada uma com um defeito na visão diferente dos demais, tem-
se que: 
• o pai apresenta enrijecimento dos músculos ciliares, e com limitação de sua capacidade de acomodação 

visual tem dificuldades para enxergar objetos próximos e longínquos; 
• a mãe apresenta um alongamento do globo ocular na direção ântero-posterior com dificuldade para 

enxergar objetos distantes; 
• a filha apresenta irregularidades na curvatura da córnea e enxerga imagens embaçadas dos objetos 

próximos ou distantes; 
• o filho apresenta um encurtamento do globo ocular na direção ântero-posterior com dificuldade para 

enxergar objetos próximos. 
As lentes corretivas indicadas para os membros dessa família, considerando-se a ordem em que foram 
citados, são, respectivamente, 
A) cilíndricas, bifocais, convergentes e divergentes. 
B) divergentes, bifocais, convergentes e cilíndricas. 
C) bifocais, divergentes, cilíndricas e convergentes. 
D) convergentes, cilíndricas, divergentes e bifocais. 
 
35 
Antes de empurrar uma estante apoiada em uma superfície plana de uma sala, uma pessoa decide 
retirar os livros do seu interior. Dessa maneira, a força que irá reduzir, juntamente com o atrito, 
durante o deslocamento do móvel, é conhecida como força 
A) normal.       B) elástica.   C) de tração.      D) centrípeta.         
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Uma roda d’água de raio 0,5 m efetua 4 voltas a cada  20 segundos. A velocidade linear dessa roda é 
(Considere: π = 3) 

A) 0,6 m/s.   B) 0,8 m/s.     C) 1,0 m/s.    D) 1,2 m/s. 
 
37 
A corrente elétrica induzida em uma espira, ao se aproximar e afastar com velocidade constante um 
ímã na direção do seu eixo, conforme indicado na figura a seguir, é 
 

 
 

A) contínua e se opõe à variação do fluxo magnético que a originou. 
B) alternada e se opõe à variação do fluxo magnético que a originou.  
C) contínua e ocorre a favor da variação do fluxo magnético que a originou. 
D) alternada e ocorre a favor da variação do fluxo magnético que a originou. 
 
38 
Para se aquecer um corpo constituído por uma substância de calor específico 0,4 cal/gºC foi utilizado 
uma fonte térmica que fornece 120 cal/min. Se, no aquecimento, o corpo sofreu um aumento de 50ºC 
em sua temperatura num intervalo de 15 minutos, então a massa desse corpo é de 
A) 60 g.    B) 80 g.    C) 90 g.    D) 180 g. 
 
39 
O capacitor equivalente de uma associação em série, constituída por 3 capacitores iguais, tem 
capacitância 2 µF. Utilizando-se 2 destes capacitores para montar uma associação em paralelo, a 
mesma apresentará uma capacitância de 
A) 3 µF.     B) 6 µF.     C) 12 µF.     D) 18 µF. 
 
40 
Um corpo de massa 5 kg, que se movimenta com velocidade constante, sofreu um aumento em sua 
velocidade de 4 m/s e sua energia cinética passou a ser de 1000 J. Sendo assim, a velocidade do corpo 
antes do referido aumento era de 
A) 10 m/s.     B) 12 m/s.          C) 16 m/s.    D) 18 m/s. 
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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 
Durante anos, os cientistas desvendaram os mistérios que envolviam o átomo. Sem desprezar os 
conceitos anteriores, cada um foi criando o seu próprio modelo atômico a partir da falha do modelo 
anterior, ou simplesmente não explicava. Com o cientista dinamarquês Niels Bohr, não foi diferente, 
pois ele aprimorou o modelo atômico de Rutherford, utilizando a teoria de Max Planck, e elaborou sua 
própria teoria nos seguintes fundamentos, EXCETO: 
A) Não é possível calcular a posição e a velocidade de um elétron num mesmo instante. 
B) Os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas circulares, com energia fixa e determinada.     
C) Os elétrons movimentam-se nas órbitas estacionárias e, nesse movimento, não emitem energia esponta-

neamente. 
D) Quando o elétron recebe energia suficiente do exterior, ele salta para outra órbita. Após receber essa 

energia, o elétron tende a voltar à órbita de origem, devolvendo a energia recebida (na forma de luz ou 
calor). 

 
42 
Sabe-se que os átomos X e Y são isóbaros, apresentando número de massa igual a 40, e o átomo X é 
isótono de Z. Considerando as configurações eletrônicas de cada átomo eletricamente neutro, o 
número de nêutrons de Y e o número de massa de Z são, respectivamente, 
 

X – 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s² Y – 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 Z – 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s1 
 

A) 19 e 39. 
B) 20 e 40.    
C) 22 e 39.    
D) 22 e 40.    
 
43 
De acordo com as propriedades da tabela periódica, marque a alternativa INCORRETA. 
A)  Quanto maior um átomo, menor é a energia de ionização. 
B)  O sódio apresenta um raio atômico maior do que o magnésio. 
C)  Eletroafinidade é a energia absorvida quando um elétron é adicionado a um átomo neutro. 
D)  A eletronegatividade aumenta de baixo para cima nas famílias da tabela periódica e, da esquerda para a 

direita, nos períodos.  
 
44 

Os ácidos em maior ou menor grau são prejudiciais quando manuseados ou podem causar danos só de 
chegarmos perto. Alguns deles em temperatura ambiente são gases (isso se deve ao fato de apresentarem 
baixas temperaturas de ebulição) e a sua inalação pode provocar irritação das vias respiratórias. 

(Sardella, Antônio. Química. Volume único. Série novo ensino médio. São Paulo: Ática, 2005. p. 74.) 
 

De acordo com a tabela a seguir, determine a ordem crescente das temperaturas de ebulição dos 
ácidos. 
A) H2S < H2Se < H2Te                                                                        
B) H2S < H2Te < H2Se                                                                         
C) H2Te < H2Se < H2S  
D) H2Te < H2S < H2Se                                                                          
 

Composto Massa molecular 
H2S 34 
H2Se 81 
H2Te 129 
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45 
A urina é composta por água, ureia e outras substâncias, tais como: fosfatos, sulfatos, amônia, 
magnésio, cálcio, ácido úrico, sódio, potássio, entre outros. Sobre o composto amônia, é correto 
afirmar que 
A) é um sal.                                                                                                
B) possui geometria molecular trigonal plana. 
C) apresenta ângulos de ligação igual a 109,28º. 
D) apresenta o mesmo tipo de força intermolecular que a água.  
 
46 
O ácido sulfúrico, comumente encontrado nas baterias de carro, reage com o hidróxido de sódio, 
conhecido como soda cáustica, na proporção de 1:1. O precipitado formado será o 
A) sulfito de sódio. 
B) sulfato de sódio. 
C) sulfeto de sódio. 
D) hidrogenossulfato de sódio.  
 
47 

Apesar do perigo iminente de os astronautas ficarem sem O2 para respirar, a principal preocupação da 
NASA era evitar que a atmosfera da espaçonave ficasse saturada de gás carbônico (CO2) exalado pela 
própria equipe. Isso causaria um abaixamento do pH do sangue da tripulação (acidemia sanguínea). Para 
eliminar o CO2 há adaptados à ventilação, recipientes com LiOH, uma base capaz de absorver esse gás. 
 

CO2 + 2 LiOH � Li2CO3 +H2O 
 

(Pereira, L. F. Folha de São Paulo, 29/05/2003.) 

A partir das informações e da reação contida no trecho anterior, marque a afirmativa correta. 
A) O hidróxido de lítio é uma base fraca.  
B) O dióxido de carbono é um óxido ácido.  
C) O carbonato de lítio é uma molécula biatômica. 
D) O hidróxido de lítio apresenta ligação do tipo covalente. 
 
48 
Muitos monumentos históricos são feitos de mármore (carbonato de cálcio cristalino) e ficam 
expostos às intempéries, como chuva e vento. Ao reagir 1,8 x 1023 molécula de carbonato de cálcio 
com o ácido sulfúrico presente na chuva ácida, nas condições normais de temperatura e pressão, é 
correto afirmar que serão formados aproximadamente, 
A) 6,81 litros de CO2. 
B) 0,2 mols de CaSO4. 
C) 4,08 gramas de CaSO4. 
D) 1,2 x 1023 moléculas de CO2. 
 
49 
Em uma reação, 296 g de hidróxido de cálcio são adicionados a 315 g de ácido nítrico.  
 

Ca (OH)2 + HNO3 � Ca (NO3)2 + H2O 
 

Acerca da reação apresentada, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) São formados 656 g de Ca (NO3)2. 
B) Há, em excesso, 65 g de HNO3. 
C) Há formação de 4 mols de H2O. 
D) O reagente limitante é o Ca (OH)2. 
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50 
Um sistema de balões contendo gás hélio (He), nas quantidades e nos volumes apresentados, está ligado 
por uma torneira (T) que, inicialmente, está fechada. Observe. 

 
Considerando que os gases apresentam comportamento ideal e que a temperatura permanece 
constante, é correto afirmar que 
A) a pressão em A será a mesma em B. 
B) ao abrir a torneira, se observará variação na pressão do sistema. 
C) ao dobrar a pressão nos sistemas A e B, o volume ocupado pelos gases será 1/2 L e 1 L, respectivamente. 
D) as moléculas do sistema B colidem com mais frequência com a parede do recipiente do que as moléculas 

do sistema A. 
 

51 
Em 1900, o físico francês Antoine Henri Becquerel (1852-1908) comparou esses desvios sofridos pelas 

partículas beta com os desvios que os elétrons realizavam, quando também eram submetidos a um campo 
eletromagnético. O resultado foi que eram iguais; com isso, viu-se que as partículas beta eram na realidade 
elétrons.                                                                        (Disponível em: http://www.brasilescola.com/quimica/emissao-beta.htm) 
 

É correto afirmar que, quando um núcleo emite uma partícula β, seu número atômico 
A) diminui uma unidade e seu número de massa não se altera. 
B) aumenta uma unidade e seu número de massa não se altera. 
C) diminui uma unidade e seu número de massa se altera de uma unidade. 
D) aumenta uma unidade e seu número de massa se altera de uma unidade. 
 
52 
A solução-tampão é geralmente uma mistura de um ácido fraco com o sal desse ácido, ou uma base 
fraca com o sal dessa base. Essa solução tem por finalidade evitar que ocorram variações muito 
grandes no pH ou no pOH de uma solução. A eficácia da solução-tampão pode ser vista no sangue, 
onde, mesmo com a adição de ácido ou base em pequenas quantidades ao plasma sanguíneo, 
praticamente não há alteração no pH. 
 

 
(Disponível em: brasilescola.com/quimica/solucaotampao-no-sangue-humano) 

 

Um litro de solução contém 1,24 g de ácido carbônico e 16,8 g de bicarbonato de sódio. Sabendo-se 
que Ka = 2.10−7, determine o POH dessa solução-tampão. (Considere: Log 2 = 0,3) 
A) 7,7 
B) 7,4 
C) 6,6 
D) 6,3 
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53 
Analisando o gráfico apresentado, que mostra a solubilidade 
da glicose em função da temperatura, é correto afirmar que 
o sistema 
A) A é uma solução saturada. 
B) B é uma solução saturada. 
C) C é uma solução saturada. 
D) C é uma solução supersaturada. 

 
 

54 
O aspartamo ou aspartame, aditivo alimentar utilizado para 
substituir o açúcar comum, foi criado em 1965 pela empresa 
americana G.D. Searle & Company, sendo comprada, posterior-
mente, pela Monsanto. Possui maior poder de adoçar (cerca de 
200 vezes mais doce que a sacarose) e é menos denso. O aspar-
tamo, geralmente, é vendido junto com outros produtos e é o 
mais utilizado em bebidas. Analisando a estrutura molecular do 
aspartamo, é correto afirmar que possui  

A) 1 éster e 1 cetona. 
B) 1 amida e 1 cetona. 
C) 1 aromático e 6 ligações sigma. 
D) 9 carbonos sp2 e 5 carbonos sp3. 
 
55 
Numa feira de ciências, os alunos resolveram mostrar o escurecimento da maçã ao ser exposta ao ar 
e ser fincada por um prego. Sabendo-se que a maçã é rica em ácido málico, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. O ácido reage com o ferro do prego, oxidando-o a Fe+2. 
II. A substância azulada formada pela reação do prego com a maçã é malato férrico. 
III. Ao colocar limão ou açúcar, que funcionam como redutores, há oxidação no lugar da polpa. 
IV. A cor escura da maçã, quando exposta ao ar, se deve à oxidação com o oxigênio. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II e III.    
B) I, II e IV.    
C) I, III e IV.    
D) II, III e IV. 
 
56 

A isomeria é o fenômeno pelo qual duas substâncias compartilham a mesma fórmula molecular, mas 
apresentam estruturas diferentes, ou seja, o rearranjo dos átomos se difere em cada caso. O fenômeno ocorre 
principalmente em compostos de carbono, considerando a variedade de substâncias orgânicas presentes na 
natureza. A tetravalência do carbono permite formar longas cadeias estáveis e com múltiplas combinações. 
Eis aí a questão-chave da isomeria – o estudo das diferentes probabilidades de existência de compostos com 
mesma fórmula molecular.                                                              (Disponível em: brasilescola.com/química/isomeria.htm) 
 

A isomeria pode ser geométrica e óptica. Qual das afirmativas a seguir apresenta uma substância 
que corresponde tanto a uma isomeria geométrica, quanto à isomeria óptica ao mesmo tempo? 
A) 2-metil-pent-3-en-2-ol 
B) 3-metil-pent-3-en-2-ol 
C) 4-metil-pent-3-en-2-ol 
D) 5-metil-pent-3-en-2-ol 
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57 
Um brinquedo, movido a pilha, fica ligado durante 1,5 hora até ser desligado. Sabe-se que a pilha é 
recarregável e o seu metal é o magnésio, que possui uma corrente de 10800 mA. Qual foi o desgaste 
aproximado de magnésio nesse período? 
A) 17,8 g.    
B) 14,2 g.    
C) 8,9 g.    
D) 7,3 g. 
 
58 

Se a reação de Sabatier-Sandres fosse transformar um alceno num alcano, não teria importância prática. 
O processo seria antieconômico. No entanto, a ideia geral dessa reação é importantíssima: consiste em 
adicionar hidrogênio...                                     (Ricardo Feltre. Química Orgânica. Vol. 3. O uso prático das reações de adição.) 
 

Com base no trecho anterior, é correto afirmar que a reação transforma 
A) nitrilas em amidas. 
B) ácido carboxílico em aldeído. 
C) ácidos carboxílicos em álcoois. 
D) compostos aromáticos em cíclicos saturados. 
 
59 
Observe a figura a seguir. 
 

 
(Ricardo Feltre. Termoquímica. Vol. 2.) 

Qual a vantagem do suor para a pele? 
A)  A água do suor, ao evaporar, retira calor da pele, provocando uma diminuição na temperatura. Reação 

exotérmica. 
B)  A água do suor, ao evaporar, retira calor da pele, provocando uma diminuição na temperatura. Reação 

endotérmica. 
C)  O corpo retira do suor calor, provocando uma diminuição na temperatura a água, resfriando, assim, a 

pele. Reação exotérmica. 
D)  O corpo retira do suor calor, provocando uma diminuição na temperatura a água, resfriando, assim, a 

pele. Reação endotérmica. 
 
60 
Um professor pediu que 4 alunos realizassem uma experiência sobre a análise de interações inter-
moleculares presentes nos sistemas. Sabe-se que as substâncias são: água, álcool, éter e cetona. Cada 
aluno molhou o quadro com a substância que recebeu. Depois de algum tempo, concluíram que se 
fosse usado um frasco com manômetro em cada uma das substâncias, a pressão maior seria do(a) 
A) éter. 
B) água. 
C) álcool. 
D) cetona. 




