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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 
 

01- Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha, assim distribuídas: 01 a 15 - Língua Portuguesa e Literatura 
Brasileira; 16 a 20 - Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês); 21 a 26 -  Biologia; 27 a 32 - Física; 33 a 38 - Geografia; 39 a 
44 - História; 45 a 54 - Matemática; 55 a 60 - Química. 
 

02- Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. 
Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 
 

03- Cada questão tem quatro (04) alternativas (A - B - C - D). Apenas uma (01) resposta é correta. Não marque mais de uma 
resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma questão sem resposta. Se isso acontecer, a mesma será anulada. 
 

04- Para marcar as respostas definitivas na sua Folha de Respostas, use caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha ou lápis. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha  
  

05- Todos os candidatos poderão ser identificados pela impressão digital. 
 

06- Ao receber a Folha de Respostas, confira: 
• Se é a sua Folha (ela está personalizada). 
• Se os dados do cabeçalho conferem com os seus dados (nome, nº de identidade, nº de inscrição, opção de língua 

estrangeira, data de nascimento, etc.).   
 

07- Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

08- Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA PROVA 
SERÁ ANULADA. 
 

09- Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 
 

10- Preencha corretamente a Ficha de Identificação colocada na capa. 
 

11- DUAS HORAS após o início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM LEVAR ESTE CADERNO. NÃO poderá levar 
nem mesmo a última folha do caderno de provas (folha de rascunho) ou anotações referentes às provas e suas respostas. 

12- Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas de Múltipla Escolha e/ou a Folha de Respostas. 
 

13- Somente durante os 30 (trinta) minutos que antecedem o término das provas, poderão os candidatos copiar, em formulário 
próprio a ser entregue pelo fiscal, as anotações/marcações feitas na sua Folha de Respostas das Provas de Múltipla 
Escolha. 
 

14- No encerramento das provas, há necessidade de, pelo menos, dois candidatos presentes na sala. Isso faz parte das 
normas para transparência na fiscalização do Processo Seletivo. 
 

15- Se o Cartão de Inscrição estiver com algum erro (nome, nº de documento, endereço, etc.), peça ao Fiscal de Sala para 
providenciar as correções necessárias no Requerimento de Correções. 
 

 
 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: QUATRO HORAS 
 
OBS.:  Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das provas. É 

proibido o uso de boné. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
 
INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 08 baseiam-se nos textos que se seguem ou tomam-nos como ponto de 

partida. Leia-os. 
 
TEXTO 01 
 

A INCAPACIDADE DE SER VERDADEIRO 
Carlos Drummond de Andrade 
 
Paulo tinha fama de ser mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo dois dragões-da- 
independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. 
A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um 
pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, 
Paulo não só ficou sem sobremesa como foi proibido de jogar futebol durante quinze dias. 
Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da Terra passaram pela chácara de Siá Elpídia e 
queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o 
exame, o Dr. Epaminondas abanou a cabeça: 
– Não há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. 
 
QUESTÃO 01 
O diagnóstico do médico a respeito do menino foi feito com base 
A) nos poemas que ele escreveu e mostrou ao médico. 
B) no fato de ele ficar no pátio nas horas de aula. 
C) no possível relato que a mãe fez de suas fantasias. 
D) nos castigos que a mãe aplicava nele por não estudar. 
 

QUESTÃO 02 
O médico afirmou que o menino era um “caso de poesia” (linha 9) por todos estes aspectos de seu 
comportamento, EXCETO 
A) inventividade. 
B) criatividade. 
C) irresponsabilidade. 
D) espirituosidade. 
 

TEXTO 02 
 

REINVENÇÃO 
Cecília Meireles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vida só é possível  
reinventada. 
 
Anda o sol pelas campinas  
e passeia a mão dourada 
pelas águas, pelas folhas... 
Ah! tudo bolhas 
que vêm de fundas piscinas 
de ilusionismo... – mais nada. 
 
Mas a vida, a vida, a vida, 
a vida só é possível 
reinventada. 

Vem a lua, vem, retira 
as algemas dos meus braços. 
Projeto-me por espaços 
cheios da tua Figura. 
Tudo mentira! Mentira  
da lua, na noite escura. 
(...) 
Porque a vida, a vida, a vida, a vida, 
a vida só é possível 
reinventada. 
 

1

5
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QUESTÃO 03 
Em relação ao texto de Cecília Meireles, é INCORRETO afirmar que 
A) os elementos do mundo natural a ajudam a sentir-se livre. 
B) a existência do sol e da lua é uma ilusão dos homens. 
C) ela confere dinamismo e vida a elementos do mundo natural. 
D) os elementos do mundo natural, sol e lua, a ajudam a reinventar a vida.   

QUESTÃO 04 
Pela leitura dos textos de Cecília Meireles e de Drummond, é possível afirmar: 
A) A poesia opera uma transformação do mundo. 
B) Os poetas são seres incapazes de compreender o mundo. 
C) A poesia é bela porque diz coisas absurdas. 
D) Os poetas se sentem excluídos do convívio social. 
 
INSTRUÇÃO: Leia a definição abaixo de derivação parassintética, para responder à questão 05. 
 
“Chama-se derivação parassintética aquela que consiste em formar vocábulos com o auxílio simultâneo de 
prefixo e sufixo (...)” 

BECHARA, Evanildo – Moderna Gramática Portuguesa, 25. ed.  p. 184. 
 
QUESTÃO 05 
Das seguintes palavras do texto 01, a que contém prefixo e sufixo, mas NÃO se enquadra totalmente na 
definição acima é 
A) verdadeiro. 
B) mentiroso. 
C) sobremesa. 
D) incapacidade. 
 
INSTRUÇÃO: A respeito de divisão silábica, leia a seguinte prescrição da gramática normativa do 

Português, para responder à questão 06. 
“Não se separam as letras com que representamos os ditongos (...)”  

CUNHA, Celso Ferreira da – Gramática da Língua Portuguesa, 2. ed. p. 79. 
 
 
 

QUESTÃO 06 
Com base na lição acima, NÃO se separam as letras sublinhadas na sílaba da palavra 
A) poesia. 
B) decidiu. 
C) proibido. 
D) lua. 
 

QUESTÃO 07 
A vírgula foi utilizada para isolar o vocativo, no exemplo  
A) “A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte...” (linha 3) 
B) “Após o exame, o Dr. Epaminondas...” (linhas 7-8) 
C) “Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa...” (linhas 4-5) 
D) “Não há nada a fazer, Dona Coló.” (linha  9) 
 

QUESTÃO 08 
A letra destacada nas palavras abaixo representa o mesmo fonema, EXCETO em 
A) “exame” (linha 8). 
B) “vez” (linha 4). 
C) “fazer” (linha 9). 
D) “casa” (linha 1). 
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QUESTÃO 09 
Leia o texto abaixo de Gregório de Matos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com base na leitura e interpretação do fragmento do poema acima, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) O poema apresenta características da poesia satírica de Gregório de Matos.  
B) A personificação da Cidade ressalta o estado depreciativo a que se refere o poeta. 
C) A imagem da cidade é construída através da crítica e da negatividade. 
D) O texto evidencia a despedida bucólica do poeta a sua cidade natal. 
 

QUESTÃO 10 
Todas as alternativas sobre a obra Caramuru, de Basílio da Gama, estão corretas, EXCETO 
 

A) É um poema que apresenta dados sobre a vida de várias nações indígenas; por isso, o herói é 
representado por um personagem de uma das tribos do recôncavo baiano. 

B) O poema descreve os costumes, os hábitos e ritos dos indígenas e as riquezas e belezas naturais do 
Brasil, revelando uma visão exótica e nativista da terra. 

C) Trata-se de um poema épico sobre a conquista da Bahia, no século XVI, por Diogo Álvares Correia, 
português que ajudou os jesuítas na catequese dos índios. 

D) O texto reconstrói o passado histórico da colonização portuguesa, no Brasil, no século XVI, com ênfase 
em elementos da religiosidade cristã e em diálogo com os mitos greco-latinos e indígenas. 

 

QUESTÃO 11 
Marque a alternativa INCORRETA sobre a obra Caramuru, de Basílio da Gama. 
A) O poema narra a história da conquista da Bahia pelos portugueses, no século XVI, e descreve os 

conflitos entre os colonizados. 
B) A narrativa apresenta uma visão idealizada da terra do Brasil, retratando as belezas naturais da flora e 

fauna.  
C) O poema relata a descoberta de Minas Gerais, no século XVII, apresentando uma visão ufanista da terra. 
D) O texto representa o processo de civilização do indígena no Brasil, que é visto como bárbaro e cruel. 
 

QUESTÃO 12 
Sobre a obra Boca de chafariz, de Rui Mourão, todas as alternativas estão corretas, EXCETO 
A) O personagem Luís da Cunha Meneses é um narrador-fantasma que assume uma voz crítica e reflexiva 

sobre a condição da cidade, acusando os inconfidentes de tramarem contra ela.   
B) O personagem Antônio Dias é apresentado na narrativa como um fantasma que narra a sua história de 

vida e a da fundação de Vila Rica, atual Ouro Preto. 
C) O narrador-observador traz para a cena narrativa os problemas que a cidade de Ouro Preto enfrenta com 

as chuvas de 1979.   
D) O personagem Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, recebe um destaque na narrativa, principalmente 

quando a sua história de vida é relatada pelo narrador-observador. 
 

Adeus praia, adeus Cidade,  
e agora me deverás, 
Velhaca, dar eu adeus, 
a quem devo ao demo dar. 
Que agora, que me devas 
dar-te adeus, como quem cai, 
sendo que está tão caída, 
que nem Deus te quererá. 
Adeus Povo, Adeus Bahia, 
digo, Canalha infernal, 
e não falo na nobreza 

tábula, em que se não dá. 
Porque o nobre enfim é nobre, 
quem honra tem, honra dá,  
pícaros dão picardias, 
e inda lhes fica, que dar. 
E tu, Cidade, és tão vil, 
que o que em ti campar, 
não tem mais do que meter-se 
a magano, e campará. 
(MATOS, 2007. p. 205.) 
 

Vocabulário: tabula: (do lat. tabula) pequena peça redonda, geralmente de osso ou de marfim,
usada em vários jogos; campar: ufanar-se, vangloriar, gabar-se. 

ROMANCE 
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QUESTÃO 13 
Marque a alternativa INCORRETA sobre Boca de chafariz, de Rui Mourão. 
A) Os narradores-personagens, em seus relatos, descrevem o passado histórico de Vila Rica do século 

XVIII, sem abordar os problemas que a cidade tem no século XX. 
B) O texto apresenta quatro personagens narradores e um narrador-observador, demonstrando que os fatos 

históricos e individuais podem ser narrados sob diferentes perspectivas. 
C) A narrativa é construída a partir de um diálogo com os relatos históricos, principalmente a história de 

Minas Gerais do século XVIII. 
D) A polifonia do texto caracteriza-se pelo diálogo que o escritor estabelece com textos históricos, textos da 

literatura brasileira e da portuguesa e também por dar vozes aos personagens. 
 

QUESTÃO 14 
Sobre os textos dos Cronistas do Descobrimento, só NÃO se pode afirmar: 
A) O relato do “Piloto Anônimo”, em linguagem culta e cuidada, contraria alguns tópicos da Carta de 

Caminha. 
B) A Carta de Pero Vaz de Caminha evidencia intenções  de catequização e colonização perante o índio e a 

terra descoberta. 
C) O diário de navegação, de Pero Lopes de Sousa, apresenta, em tom ufanista, o deslumbramento do 

europeu diante da terra descoberta. 
D) No “Tratado descritivo do Brasil em 1587”, os elogios à terra têm o propósito de advertir o governo 

português das potencialidades econômicas dela. 
 

QUESTÃO 15 
Gregório de Matos, o mais conhecido poeta do Barroco brasileiro, NÃO apresenta como característica o que 
se lê na alternativa 
A) A sua poética encontra-se em perfeita sintonia com a cultura mestiça, carnavalizada e sensual da Bahia. 
B) A sua poesia expressa os desconcertos do Brasil colonial, submetido aos desmandos da corte e aos 

abusos da classe dominante. 
C) Seus versos usam metáforas de forte coloração, ambigüidades eróticas e expressões chulas, o que 

justifica a sua alcunha de “Boca do Inferno”. 
D) Seus versos traduzem anseios da classe política brasileira que reage aos desatinos da população iletrada 

com termos vulgares e de baixo calão. 
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PROVA DE LÍNGUA ESPANHOLA 
Questões numeradas de 16 a 20 

 
INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo e depois responda às questões que se seguem. Volte ao texto quando  
                          necessário. 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                 Fonte: Casa Viva 
 
QUESTÃO 16 
Segundo o texto, sabe-se que,  
A) para guardar a gema congelada, deve-se batê-la como para omelete. 
B) para ferver o ovo  mais rápido, deve-se acrescentar sal grosso. 
C) para conservar as qualidades do ovo, é preciso retirá-lo da geladeira minutos antes de consumi-lo. 
D) para evitar que o ovo fique queimado, não o frite em frigideira. 

  

QUESTÃO 17 
São temas do texto, EXCETO 
A) truques de cozinha. 
B) como aproveitar o ovo. 
C) o consumo saudável do ovo. 
D) cuidados no preparo, na escolha e conservação do ovo. 
 

QUESTÃO 18 
Segundo o texto,  
A) não se pode ferver o ovo recém-retirado da geladeira. 
B) a aparência da clara e da gema são indícios de ovo não adequado para consumo. 
C) seguramente, o ovo, cuja gema não tem aspecto arredondado, não é apropriado para o consumo. 
D) para descascar o ovo, é preciso lavá-lo com  sal grosso e água. 
 

QUESTÃO 19 
Todos os verbos abaixo encontram-se no imperativo, EXCETO 
A) pelarás (linha12). 
B) no uses (linha 1). 
C) congélalas (linha 7). 
D) evita (linha 7). 
 

1 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 



 7

 

HER MOTHER 
DIES AT 56 

QUESTÃO 20 
Todas as palavras estão corretamente classificadas quanto ao gênero,  EXCETO 
A) temperatura → feminino (linha 11). 
B) sal → feminino (linha 13). 
C) agua → masculino (linha 13). 
D) tortilla → feminino (linhas 6 e 7). 
 
 
 
 

PROVA DE LÍNGUA INGLESA 
Questões numeradas de 16 a 20 

 
INSTRUÇÃO: Leia o texto 1 e responda às questões 16 e 17. 
 
Texto 1 
 

 

ANGELINA’S LOSS 
While* living a public life, the actress struggled with 

a private sorrow: the fatal illness of her amazing 
mother, Marcheline Bertrand, after a 7 ½-year 
battle with cancer. 
 

 (PEOPLE. February 12, 2007, cover and page 54 – with adaptations) 
 
*While = enquanto 

 

 
 
 

QUESTÃO 16 
O texto revela o fato de Angelina Jolie 
A) ter vivido um doloroso drama familiar nos últimos tempos. 
B) não esconder dos fãs a tristeza sentida pela doença da mãe. 
C) diminuir suas aparições em público para cuidar da mãe. 
D) não ter forças para amparar a mãe em sua doença. 
QUESTÃO 17 
Das palavras abaixo, retiradas do texto, qual NÃO se associa diretamente com o problema enfrentado por 
Angelina Jolie? 
A) Struggled. 
B) Amazing. 
C) Sorrow. 
D) Loss. 
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INSTRUÇÃO: Leia o texto 2 e responda às questões de 18 a 20. 
 
Texto 2 

Expecting 
Former Spice Girl Emma Bunton, 31, and 
boyfriend singer Jade Jones, 27, are expecting 
their first child. Pal and fellow Spice Girl 
Victoria Beckham, 32, tells PEOPLE, “I am so 
excited for Emma. She really will make a 
perfect mummy”. 

(PEOPLE. February 12, 2007, page 81 – with 
adaptations) 

 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 18 
De acordo com o texto, pode-se afirmar que Emma Bunton 
A) conta, em sua gravidez, com o carinho da amiga Victoria Beckham. 
B) terá um filho do seu primeiro casamento. 
C) dará à luz um filho, assim como sua amiga Victoria Beckham. 
D) já provou ser uma excelente mãe, segundo a amiga Victoria Beckham. 
QUESTÃO 19 
Pode-se afirmar, por meio do texto, que 
A) Emma Bunton será a primeira Spice Girl a ter um bebê. 
B) a Spice Girl Victoria Beckham está pensando em também ter um filho. 
C) Emma Bunton e Jades Jones têm a música como parte de sua história. 
D) Jade Jones fez parte do grupo Spice Girls. 
QUESTÃO 20 
 Segundo o texto, pode-se dizer que, EXCETO 
A) há uma forte amizade entre Emma e Victoria. 
B) Victoria está de fato feliz pela amiga Emma. 
C) é público o carinho que Victoria sente por Emma. 
D) Victoria se sente mais feliz até mesmo do que a amiga Emma que está grávida. 
 
 
 

PROVA DE BIOLOGIA 
Questões numeradas de 21 a 26 

 
QUESTÃO 21 
A adubação verde é um processo alternativo importante para plantas que passam por várias safras 
consecutivas, como o café e a laranja. Nesse processo, é associada ao cultivo dessas plantas uma 
leguminosa que, após se desenvolver, é cortada, triturada e incorporada ao solo mecanicamente. São 
resultados esperados desse procedimento, EXCETO 
A) aumento da formação do húmus. 
B) reposição de compostos nitrogenados no solo. 
C) redução da necessidade do uso de inseticidas. 
D) melhoria da aeração e umidade do solo. 
 

The Spice Girls were an English all-
female pop group, which formed in
London in 1994 and impacted the
British music scene. 

Spice Emma 
Bunton is having 
a baby of her own
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QUESTÃO 22 
O trecho da música apresentado abaixo se refere a um processo biológico. Analise-o. 
 

    “Luz do sol 
Que a folha traga e traduz 
Em verde novo 
Em folha, em graça, em vida, em força, em luz.” 
    (Caetano Veloso) 

 
Considerando o processo representado, analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 
A) Todas as etapas do processo representado ocorrem na presença da luz. 
B) Quando a intensidade luminosa é baixa, a taxa de respiração é superior à do processo representado. 
C) A substância que permite que a folha “traga” a luz do sol está presente no estroma do cloroplasto. 
D) “em vida , em força” referem-se ao produto do processo, representado pelo CO2. 

 

QUESTÃO 23 
O texto abaixo representa parte de um resumo publicado em anais de um congresso científico. Analise-o. 
 
CLONAGEM DE UM FRAGMENTO GÊNICO DO RECEPTOR DE IGF-I (INSULIN-LIKE 
GROWTH FACTOR -1-RECEPTOR) DA Leishmania, APRESENTANDO SIMILARIDADE À 
CADEIA ALFA DO RECEPTOR HUMANO. 
RIBEIRO, F.H. Mercês; COTRIM, P.C.; H. Instituto de Medicina Tropical de São Paulo – USP; Lab. 
Imunofisiopatologia, ICB-IV, São Paulo – SP 
 
Introdução: Leishmaniose é uma doença infecciosa causada pelo parasita Leishmania. O controle e o 
tratamento desta não sofreram evoluções significativas ao longo dos anos. Objetivos: Clonar o gene do 
IGF-IR da Leishmania e analisar o produto obtido. Material e Métodos: Foram desenvolvidos oito 
oligonucleotídeos degenerados, baseados nas similaridades das seqüências de aminoácidos do IGF-IR de 
determinadas espécies animais. O DNA genômico, obtido por extração fenólica de formas amastigotas de L. 
major, foi amplificado pela Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), utilizando-se os oito "primers" em 
diferentes combinações. Resultados: A amplificação do DNA gerou um fragmento de 554 bp, a partir de 
uma das combinações dos "primers". Observou-se também a existência de regiões conservadas entre as 
seqüências intercaladas por regiões bastante divergentes. Conclusão: O fragmento gênico obtido, como 
esperado, apresenta similaridades regionais em suas seqüências de nucleotídeos.  
 
Considerando as etapas do método científico, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA. 
A) A metodologia apresentada, quando refeita por outro pesquisador, mostrará resultados diferentes. 
B) A confiabilidade de um resultado diminui com o aumento do tamanho da amostra. 
C) O levantamento de questões só pode ser feito durante a elaboração das hipóteses. 
D) O resultado da pesquisa apresentado define se a hipótese foi aceita ou rejeitada. 
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QUESTÃO 24 
O processo apresentado a seguir é um exemplo de transporte realizado pela membrana plasmática das 
células. Observe-o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acordo com o processo apresentado acima, analise as alternativas abaixo e assinale a que 
CORRESPONDE a uma propriedade diretamente relacionada com tal processo. 
A) Alteração da permeabilidade celular. 
B) Seqüestro de átomos de Fe. 
C) Oxidação. 
D) Interferência na síntese de proteína. 
 

QUESTÃO 25 
As células eucariontes são estruturas altamente organizadas e desempenham diferentes funções no 
organismo humano. A figura a seguir mostra alguns aspectos morfológicos dessas células. Observe-a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando a figura e o assunto abordado, analise as alternativas abaixo e assinale a que  NÃO 
REPRESENTA um processo contemplado acima. 
A) Digestão. 
B) Síntese. 
C) Secreção. 
D) Transmissão. 
 
 
 
 

Água Soluto
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I 

II III IV 

V

QUESTÃO 26 
A estrutura de células procariontes é bem mais simples do que as eucariontes e, conseqüentemente, o seu 
processo de reprodução é menos complexo. O processo apresentado a seguir representa uma reprodução 
assexuada. Observe-o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acordo com a figura e o assunto abordado, analise as alternativas a seguir e assinale a que 
REPRESENTA a fase da reprodução correspondente à duplicação do filamento de DNA. 
A) IV. 
B) V. 
C) II. 
D) III. 
 

 
 
 
 

PROVA DE FÍSICA 
Questões numeradas de 27 a 32 

 
QUESTÃO 27 
Um corredor percorre 600 m com velocidade constante de 4 m/s e, em seguida, mais 800 m em 4 minutos e 
10 s. Calcule  a  velocidade  escalar média do corredor, no percurso de 1400 m. 
 
A) 4,5 m/s. 
B) 3,5 m/s. 
C) 2,5 m/s. 
D) 5,5 m/s. 
 
QUESTÃO 28 
Considere a aceleração da gravidade na Terra igual a 10 m/s2 e, na Lua, aproximadamente, um sexto desse 
valor. Assim, uma lata de suco de morango cujo rótulo indica 600 g terá, na Lua, um peso de 
 
A) 3,0 N. 
B) 2,0 N. 
C) 0,6 N. 
D) 1,0 N. 
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Referencial  

H= 2m 

1 2

QUESTÃO 29 
Corpos de massas m1 e m2, m1 > m2, são posicionados a uma altura de 2 m. Num mesmo instante, o corpo 1 
é abandonado e o corpo 2 é lançado com uma velocidade horizontal. A partir daí, eles se movem sob a ação 
apenas da força gravitacional, num local onde g = 10 m/s2, descrevendo trajetórias diferentes (veja a figura). 
Finalmente, atingem o piso nos tempos T1 e T2. Podemos afirmar CORRETAMENTE que 
 
 
A) T1 = 2T2. 
B) T1 = T2. 
C) T1 = ½ T2. 
D) T1 = 3T2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUÇÃO: Leia atentamente o texto abaixo e, baseado nele, responda às questões 30 e 31. 

O RMS Titanic, da British White Star Line, foi um dos maiores navios transatlânticos já construídos pelo 
homem até então. Tinha um comprimento de cerca de 269 metros por 28 metros de largura e uma altura de 
54 metros, aproximada a um prédio de 11 andares. Saiu do Porto de Southampton, na Inglaterra, no dia 10 
de abril de 1912, com destino a Nova Iorque, transportando, aproximadamente, 2.223 pessoas a bordo, entre 
passageiros e tripulação. Às 23h40 do dia 14, colidiu com um iceberg e afundou-se duas horas e meia 
depois. Foi e ainda é o acidente marítimo mais famoso do século XX. Nas figuras abaixo, temos o navio 
comparado com outro grande navio da época e também com um automóvel, um ônibus e com o maior avião 
comercial que existe, o Airbus A380. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Somente no final da década de 1970 e início de 1980, um empresário americano patrocinou diversas 
expedições para tentar localizar o navio. Nenhuma delas teve êxito. Em 1985, numa expedição 
oceanográfica franco-americana, o Dr. Robert Ballard descobriu os destroços do Titanic, submersos a 3.800 
metros de profundidade, a 153 km ao sul dos Grandes Bancos de Newfoundland. A notícia correu o 
mundo. Ele passou a ser conhecido como "O Descobridor do Titanic". Retornou ao local em 1986, com uma 
equipe de filmagem da "National Geographic Society", para fazer as primeiras filmagens do transatlântico, 

Automóvel Ônibus 
 

Airbus A380
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após 73 anos. Nas figuras a seguir, temos uma ilustração comparativa do tamanho do iceberg e do navio e 
uma foto da proa do navio naufragado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 30 
Segundo especialistas, se o iceberg tivesse sido avistado 30 segundos antes, o naufrágio do Titanic teria sido 
evitado. Apesar de muito grandes, os icebergs deixam apenas uma porção de seu volume fora da água. 
Sabendo-se que a densidade do gelo é 0,9  g/cm3 e a da água é 1,0 g/cm3,  a fração do volume do iceberg 
que fica exposta (acima do nível da água) é  
 

A) 
10
9 . 

B) 
10
2 . 

C) 
10
4 . 

D) 
10
1 . 

 

QUESTÃO 31 
Os destroços do Titanic foram localizados a 3800 metros de profundidade. Considerando que, ao nível do 
mar, a pressão atmosférica é capaz de sustentar uma coluna de água de 10 metros de altura, a pressão 
exercida pela água, no local onde foi encontrado o Titanic, é 
A) mais de 380 vezes maior que a pressão atmosférica. 
B) mais de 400 vezes maior que a pressão atmosférica. 
C) menos de 380 vezes maior que a pressão atmosférica. 
D) exatamente 400 vezes maior que a pressão atmosférica. 
 

QUESTÃO 32 
Um aeroplano é detectado por um radar, aproximando-se dele, vindo do leste. Na primeira observação, a 
posição do avião era 3000m, 30º acima do horizonte. O avião é rastreado pelo equipamento, movimentando-
se num mesmo plano, sendo que, na última observação, sua posição era 4000m, 120º (veja a figura). O 
módulo do deslocamento do avião durante o período de observação foi de 
 
 
A) 4000 m. 
B) 5000 m.  
C) 9000 m. 
D) 7000 m. 
 
 
 

 

30º 

120º 
3000 m 

4000 m
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PROVA DE GEOGRAFIA 
Questões numeradas de 33 a 38 

 
 
QUESTÃO 33 
Analise a charge. 

 
Fonte: Jornal Hoje em Dia, 2007 

 
Assinale a  alternativa que mostra a geotecnologia referenciada na charge. 
A) Sistema de Informação Geográfica. 
B) Sensoriamento Remoto. 
C) Aerofotogrametria.  
D) Sistema de Posicionamento Global. 
 

QUESTÃO 34 
O livro intitulado “Ensaio sobre o Princípio da População”, de Thomas Robert Malthus, mostra uma teoria 
demográfica que 
A) defende que o avanço tecnológico provoca a fome e o desemprego estrutural. 
B) explica que o crescimento populacional será reduzido com a urbanização. 
C) afirma que a fome é provocada pela desigualdade socioeconômica entre as pessoas. 
D) relaciona crescimento populacional com a fome. 
 

QUESTÃO 35 
Sobre bacias hidrográficas, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Uma bacia hidrográfica é definida a partir da convergência de toda água das chuvas – superficial e do 

subsolo – para seu interior. 
B) A várzea ou terraço é uma parte do rio onde dificilmente ocorre a inundação nos períodos de cheia. 
C) A drenagem endorréica trata do processo pelo qual a água de uma bacia hidrográfica se dirige para o 

oceano.    
D) O divisor de água é a porção mais baixa do relevo que se encontra entre duas bacias hidrográficas. 
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QUESTÃO 36 
Analise a figura. 

 
Essa figura mostra que 
A) há uma nítida relação entre todos os elementos geológicos para a existência de determinado tipo de 

vegetação. 
B) existe um maior empobrecimento dos solos nas áreas onde a pluviosidade é mais intensa por causa do 

processo de lixiviação. 
C) é possível prever o tipo de vegetação que ocorre em uma determinada região, a partir da análise das 

médias de temperatura e pluviosidade da mesma.  
D) ocorre uma maior variação climática, na mesma medida em que há uma alteração nas formações 

vegetais. 
 

QUESTÃO 37 
Sobre os conceitos fundamentais de geografia urbana, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Megacidades é um termo que se refere a grandes aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de 

habitantes. 
B) Macrocefalia urbana é a concentração exagerada de população nas cidades mais importantes 

economicamente. 
C) Megalópoles são grandes cidades, totalmente urbanizadas, que desempenham papel principal na rede 

urbana nacional.  
D) Urbanização é o processo de crescimento da população urbana em ritmo mais acelerado que o do 

crescimento da população rural. 
 

QUESTÃO 38 
Leia o texto. 
[...] é o espaço de vivência de um grupo humano. [...] Nesse sentido, é um ambiente carregado de 
afetividade, pontilhado por artefatos sociais ou objetos naturais que servem como pontos de referência e, 
muitas vezes, evocam memórias pessoais. 

Fonte: MAGNOLI, D. e ARAÚJO, R. Geografia: a construção do mundo. São Paulo: Moderna, 2005, p. 24. 
O conceito acima se aplica a 
A) terrritório. 
B) lugar. 
C) região. 
D) paisagem. 
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PROVA DE HISTÓRIA 
Questões numeradas de 39 a 44 

 
QUESTÃO 39 
“(...) a economia colonial não se esgotava nas plantações de açúcar voltadas para o mercado europeu. (...) 
Havia os pequenos produtores de alimentos que, utilizando o trabalho familiar e/ou escravo, abasteciam os 
engenhos e as cidades. (...) No momento do declínio do preço internacional, houve ampliação das áreas de 
cultivo de cana e produção de açúcar. (...) As mais ricas regiões produtoras de açúcar da Bahia tinham, em 
média, 12 escravos por engenho.  Somente 17% dos cativos se encontravam em engenhos com mais de 150 
escravos.” 
(FRAGOSO, João, FLORENTINO, Manolo & FARIA, Sheila de Castro. A economia colonial brasileira (séculos XVI-XVII). 
São Paulo: Atual, 1998, p. 49-56) Citado por SCHMIDT, Mario. Nova História Crítica. São Paulo: Nova Geração, 2005, p. 219) 
 

Conforme o texto acima, 
A) o trabalho escravo era difundido na colônia, não se restringindo às unidades produtoras em grande 

escala. 
B) a economia praticada na América portuguesa colonial era auto-suficiente, voltada para a produção e 

circulação interna, destinando seus produtos excedentes ao mercado externo. 
C) a utilização da mão-de-obra escrava era uma prática exclusiva das atividades econômicas de exportação. 
D) a escravidão era uma fonte segura de lucros, razão pela qual a sua presença era incompatível com 

qualquer outra forma de trabalho. 
 

QUESTÃO 40 
“Giotto foi o primeiro mestre desta nova tendência. Em Giotto, Cristo é realmente filho do homem (...) 
Mesmo o suave dourado do elo que circunda a cabeça dos santos já não é um eco de distintivos de uma 
hierarquia sobrenatural presente nas velhas pinturas. (...) Estes afrescos não falam de um mundo rígido, 
imutável. Tudo é mostrado como em movimento (...)”  
(FISHCER, Ernest. A necessidade da arte. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1971, p. 147-168 –  Adaptado.  Citado por VICENTINO, 
Cláudio. História Geral. São Paulo: Scipione, 1997, p. 187.) 
 

Pode-se afirmar que a arte de Giotto, pintor italiano que viveu entre 1266 e 1337, era 
A) iluminista. 
B) anticristã. 
C) protestante. 
D) humanista. 
 

QUESTÃO 41 
Escreva C (CORRETO) ou I (INCORRETO) nas afirmativas abaixo que tratam do chamado Renascimento 
Cultural. 
 

(   ) O Renascimento refere-se apenas às alterações artísticas, excluindo as transformações políticas, 
econômicas e religiosas da época. 

(   ) A arte renascentista valorizou apenas os temas profanos e os retratos, pois os mecenas não apreciavam 
a arte  sacra. 

(   ) A cultura, na época do Renascimento, foi favorecida pela expansão industrial, ocorrida notadamente na 
França, Itália e Genebra. 

(   ) O desenvolvimento da imprensa favoreceu o crescimento econômico e social, uma vez que difundia 
idéias e técnicas por praticamente toda a Europa. 

 

Você obteve 
A) C, I, C e I. 
B) I, I, I e C. 
C) I, C, I e C. 
D) C, C, C e I. 
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QUESTÃO 42 
 

“A mulher negra está presente em praticamente todos os tipos de trabalho descritos pelos viajantes.(...) Isso 
demonstra o seu grau de importância enquanto trabalhadora, desde o período colonial. Ela foi a primeira e, 
por muito tempo, a única trabalhadora.” 

(LEITE, Ilka B. A antropologia da viagem. Belo Horizonte: UFMG, 1996,  p. 132) 
Entre os exemplos de trabalhos geralmente realizados por mulheres escravas no Brasil, no período colonial, 
é INCORRETO elencar 
A) atividades de boticário, atividades militares e extração diamantífera. 
B) atividades de agricultura e comércio ambulante ou fixo de gêneros alimentícios. 
C) costura, bordado e serviço de dama de companhia. 
D) trabalho doméstico, prostituição e procriação ou reprodução de mão-de-obra. 
 

QUESTÃO 43 
Entende-se historicamente por “Grande Cisma do Ocidente” (1378-1417) a cisão ocorrida na Igreja 
Católica, ocasionada pela/pelo 
 

A) esvaziamento das comunidades cristãs devido à adoção de formas religiosas advindas do Oriente, 
trazidas para a  Europa, principalmente pela população asiática que fugia das pestes e epidemias.  

B) disputa teológica que antepôs as ordens Beneditina e Franciscana, cujos princípios defendiam, 
respectivamente, a necessidade da manutenção de um status de pobreza pela Igreja Católica e a 
necessidade de manutenção dos bens temporais da Igreja. 

C) desmoralização dos clérigos da Igreja Católica, em função da venda de indulgências,  corrupção, 
venialidade e preocupação com interesses terrenos, em vez de cuidados com a vida espiritual dos 
católicos. 

D) eleição de dois Papas, ao mesmo tempo, sendo Urbano VI empossado em Roma e Clemente VII 
empossado em Avignon, na França, dividindo a comunidade cristã. 

 

QUESTÃO 44 
Entre os fatores que levaram à organização das bandeiras paulistas, no início do século XVII, pode-se 
destacar 
A) a exploração do ouro nas áreas de mineração que exigia a captura contínua de índios para compensar as 

mortes e fugas dos escravos negros. 
B) a necessidade de mão-de-obra para a bem-sucedida lavoura canavieira paulista, maior fonte de renda da 

população local. 
C) a pobreza da vila de São Paulo, levando os paulistas ao interior do território, em busca de metais 

preciosos e índios para preação. 
D) o incentivo da Coroa Portuguesa aos cristãos-novos, tendo em vista o povoamento e a fixação de 

fronteiras no interior da América. 
 
 
 
 
 

PROVA DE MATEMÁTICA 
Questões numeradas de 45 a 54 

 
QUESTÃO 45 
Se no número m498n, m é o algarismo da dezena de milhar e n o algarismo das unidades e m498n é 
divisível por 45, então m+n vale 
A) 6. 
B) 7. 
C) 8. 
D) 9. 
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QUESTÃO 46 
As afirmações abaixo são verdadeiras, EXCETO 
A) o inverso de um número irracional é sempre irracional. 
B) o produto de dois números irracionais é sempre irracional. 
C) a soma de dois números irracionais pode ser racional. 
D) a raiz quadrada positiva de um número irracional positivo é sempre irracional. 
 
QUESTÃO 47 
Uma loja de brinquedos resolveu fazer a seguinte promoção “Presenteie com bonecas”: a pessoa paga o 
preço de 3 bonecas e leva 5. Quanto uma pessoa economizará comprando 5 bonecas nessa promoção? 
A) 60%. 
B) 40%. 
C) 33,3%. 
D) 66,66%. 
 
 
 
QUESTÃO 48 
A fórmula y = (x – 2)⋅180º representa uma função que dá a soma dos ângulos internos de um polígono 
convexo de x lados. O domínio dessa função é 
A) ℝ. 
B) {x∈ℕ|x ≥ 2}. 
C) {x∈ℕ|x ≥ 3}.       
D) {x∈ℝ|x ≥  3}. 
 
 
 
QUESTÃO 49 
O painel do laboratório de matemática tem o formato da parábola 62 −= xy  e ele foi construído a partir de 
uma armação de arame na qual foram enfiadas bolinhas coloridas perfuradas. Qual a distância horizontal da 
bolinha fixada na extremidade de coordenadas (4,10) até o ponto V de ordenada –6? 
A) 12. 
B) 16. 
C) 4. 
D) 6. 
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QUESTÃO 50 
O esboço do gráfico da função f : ℝ→ℝ, definida por f (x) = – x3, é  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O esboço do gráfico da função f : ℝ→ℝ, definida por f (x) = x3 – 2, é  
 
A)        C)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B)        D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 51 

A densidade de um corpo é uma propriedade física definida pela relação 
v
md = , em que m é a massa e v, o 

volume do corpo. Num recipiente de massa 300g e volume 1000cm3, é colocado um líquido de densidade 
1,8g/cm3. Denominando-se por M a massa do recipiente mais a massa do líquido (M = massa do recipiente + 
massa do líquido), temos que a massa M, em função do volume v, pode ser expressa por 
 
A) M(v) = 1,8  + 300v. 
B) M(v) = 1000 + 300v. 
C) M(v) = 1000 – 1,8v. 
D) M(v) = 300 + 1,8v. 
 
 

y 

x 0 

y 

x 0 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

y 

x 0 

-
-
-
 
-
-
-

y 

x 0 

- 
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l

Abreviaturas: (s) sólido    (l) = líquido     (g) = gás      (aq) = aquoso      [A] = concentração de A em mol/L 
 

Dados: Constante de Avogadro (N) = 6,02 × 1023 /mol       PV = nRT        R = 0,082 atm L/K mol     Volume molar = 22,4 L (CNTP: 273 K, 1 atm) 

QUESTÃO 52 
Uma galeria vai organizar uma exposição de pintura e fez as seguintes exigências: 

1.ª - A área de cada quadro deve ser, no mínimo, 3200cm2. 
2.ª - Os quadros devem ser retangulares e a altura de cada um deve ter 40cm a mais que a largura. 

Dentro dessas condições, o intervalo de números reais em que devem estar as larguras dos quadros é 
A) ]80,] −∞− . 
B) ]40,80[ −− . 
C) [,40[ +∞ . 
D) ]40,] ∞− . 
 

QUESTÃO 53 
O valor de a, para que a função dada por f (x) = 0,1·(a – 1)x seja decrescente, é 
A) a = 1. 
B) a = 0,1. 
C) 21 << a . 
D) 2≥a . 
 

QUESTÃO 54 
A igualdade 30,02log =  significa que 
A) 0,3010 = 2. 
 

B) 20,30 = 1. 

C) 30,0210
1

= . 
D) 100,30 = 2. 
 
 
 
 

PROVA DE QUÍMICA 
Questões numeradas de 55 a 60 
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QUESTÃO 55 
A água e o óleo podem ser separados, no laboratório, por meio de um funil de decantação, conforme o 
esquema abaixo. 

 
Em relação às substâncias e ao processo usado para separá-los, é CORRETO afirmar que  
 
A) o método pode ser usado para extrair dois ou mais líquidos miscíveis. 
B) o método permite extrair mais de um sólido de uma mistura homogênea. 
C) o método permite separar e extrair, primeiramente, líquidos menos densos. 
D) o método se fundamenta nas densidades das substâncias envolvidas. 
 

QUESTÃO 56 
Considere os seguintes dados referentes aos elementos ‘A’ e ‘B’ que se combinam para formar uma nova 
substância ‘C’. 
 

Elemento Massa molar (g/mol)
A 12,01 
B 35,5 

 
Se 4 mols de átomos ‘B’ combinam com 1 mol de átomos ‘A’, fornecendo 1 mol de ‘C’, pode-se concluir 
que a massa molar, g/mol, de ‘C’, é igual a 
 
A) 47,0. 
B) 154,0. 
C) 166,0. 
D) 74,0. 
 
QUESTÃO 57 
Os elementos químicos flúor (F), oxigênio (O), nitrogênio (N) e neônio (Ne) pertencem ao mesmo período 
da tabela periódica. Os três primeiros elementos formam os íons F 

−, O2− e N3−, constituindo uma série 
isoeletrônica com o Ne. Das alternativas abaixo, todas estão corretas, EXCETO 
 

A) as espécies isoeletrônicas apresentam a mesma carga nuclear. 
B) o raio iônico do nitrogênio é o maior dos íons relacionados. 
C) o neônio possui a mesma quantidade de elétrons que o O2−. 
D) o raio do neônio (Ne) é maior do que o das espécies iônicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22

QUESTÃO 58 
A tabela a seguir contém dados de alguns gases, armazenados a 25ºC e 1 atm em quatro recipientes de 
capacidade de um litro. 
 

Gás Massa do recipiente 
vazio (g) 

Massa do recipiente 
com gás (g) 

Massa molar do 
gás (g/mol) 

Oxigênio, O2 157,35 158,66 32,0 
Nitrogênio, N2 157,35 158,50 28,0 
Monóxido de carbono, CO 157,35 158,50 28,0 
Dióxido de carbono, CO2 157,35 159,16 44,0 

 
Em relação à densidade, g/L, e ao número de moléculas gasosas contidas nos recipientes, é INCORRETO 
afirmar que 
A) o recipiente contendo 1 mol de nitrogênio tem mais moléculas. 
B) o dióxido de carbono, CO2, é o mais denso de todos os gases. 
C) os gases N2 e CO apresentam o mesmo valor de densidade. 
D) os recipientes apresentam o mesmo número de moléculas. 
 

QUESTÃO 59 
As substâncias que se encontram na natureza e que podem ser usadas como matéria-prima para confecção 
de objetos ou de materiais são conhecidas como recursos naturais. Os diferentes tipos de recursos são 
encontrados em fontes como a hidrosfera, atmosfera e a biosfera.  
 

Em relação aos recursos naturais, é INCORRETO afirmar que 
A) o recurso natural renovável, como a energia das marés, pode ser recuperado à medida que é usado. 
B) as reservas de estanho e de ouro não poderão ser recuperadas se forem exploradas abusivamente. 
C) as latas recicladas poluem menos por serem constituídas de materiais diferentes das não recicladas.  
D) a reciclagem do papel contribui para economizar matéria-prima e, assim, preservar o recurso natural. 
 

QUESTÃO 60 
A fim de investigar a formação da ferrugem, fez-se um experimento com um prego limpo e polido, colocado 
em um tubo de ensaio nas seguintes situações: 
I- prego em contato com ar atmosférico. 
II- prego em contato com ar seco. 
III- prego em contato com água, contendo oxigênio dissolvido. 
IV- prego em contato com água, sem oxigênio dissolvido. 

 

Após algum tempo, foi constatada a presença de ferrugem nos pregos nas situações I e III. Baseando-se 
nesse resultado, pode-se afirmar que 
 

A) a ausência de água não impede a formação de ferrugem no prego. 
B) a água é o constituinte exclusivo e necessário para causar a ferrugem. 
C) o oxigênio puro é capaz de provocar o enferrujamento do prego. 
D) o ar atmosférico contém substâncias que provocam o enferrujamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


