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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 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma 
resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma sem resposta. Se isso acontecer, a questão 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: Para responder às questões de 01 a 07, leia o texto a seguir. 
 

TRABALHO VOLUNTÁRIO 
 
 

Jovens se engajam em 
atividades voluntárias 
e, de quebra, ganham 
experiência profissional 

 

 
Um adesivo de uma ONG colado em um carro estacionado. Esse sinal foi 

o suficiente para Rafael Ventura, na época com 14 anos, decidir fazer a 
diferença. 

Conheceu, pela internet, o projeto "Cidade Amiga", contra o 
desmatamento. Com a papelada em mãos, pediu 
uma audiência com o prefeito de Ribeirão 
Pires (SP), que concordou em assinar os 
documentos. 

Hoje, Rafael tem 19 anos, 
estuda geografia e continua 
engajado — é um dos cinco 
voluntários paulistas 
menores de 21 anos do 
Greenpeace, organização 
que defende o ambiente. 

Como ele, outros 
jovens dispõem de algumas 
horas de suas semanas para 
ajudar a quem precisa ou para defender uma causa em que acreditam. Não recebem nenhum centavo por 
isso, o que não quer dizer que não sejam recompensados. 

Quem atua nesse tipo de projeto pode lucrar, por exemplo, com ganho de experiência e com 
crescimento profissional. 

Na hora de buscar emprego, a cientista social Luciana Milnitzky, 22, viu sua carreira ser valorizada 
pelos trabalhos voluntários que faz desde pequena, como os de arrecadação de alimento e de roupas. 

Já no trabalho seguinte, não houve tanto destaque a essas linhas de seu currículo. "Mas, na 
entrevista, eles me perguntavam sobre o que eu fazia, para descobrir se eu tinha características de 
liderança", conta. 

Hoje, desempregada, a garota tem foco definido para os próximos anos de sua vida profissional. 
"Escolho onde vou trabalhar, prefiro empresas com responsabilidade social." 

Enquanto espera seu próximo emprego, cuida de idosos em um lar de repouso. 
Por meio de algumas instituições especializadas, é possível entender melhor como funciona o 

trabalho voluntário. Algumas, como o CVSP (Centro de Voluntariado de São Paulo), oferecem palestras 
gratuitas e possibilitam pesquisa on-line de locais onde é possível trabalhar. 

"O interessado precisa saber qual é o tempo de que dispõe, que atividade quer executar e se tem o 
talento necessário", enumera Silvia Louzã, coordenadora da área de organizações sociais do CVSP. 

No caso dos menores de 16 anos, a recomendação da instituição é que o jovem faça um trabalho em 
grupo, e não individual. Uma boa saída é procurar a escola e organizar uma turma de interessados. 

Leonardo Fajardo, 15, cuida dos filhos dos adultos que são alfabetizados no Colégio Vera Cruz. 
"Quero ser professor, e o trabalho me ajuda a ter uma ideia do que é pedagogia", diz. 

Currículo? Experiência profissional? Carreira? "Isso é coisa de adulto", devolve. "Só quero ajudar as 
pessoas." 

Caderno Folhateen: Profissão. Folha de São Paulo, 27/7/2009. 

Dos 180 voluntários que 
atuam na Liga Solidária, 

80% são mulheres 
e 

30% têm entre 15 e 
30 anos 
Fonte: Liga Solidária 

45% das 1.580 
pessoas que procuraram 
o Greenpeace SP pelo 
site nos últimos oito 
meses, interessados em 
ser voluntários, tinham 
até 21 anos. 
Fonte: Greenpeace 

24% das empresas 
consideram muito 
importante o candidato 
ter sido voluntário, na 
hora de contratá-lo para 
seu primeiro emprego. 
Fonte: Datafolha, em pesquisa de 2006 
com 202 empresas. 

0 que é trabalho voluntário? 
Atividade não remunerada prestada por uma pessoa a 
uma entidade pública ou instituição privada sem fins 
lucrativos. Não gera vínculo empregatício. É 
obrigatório por lei que o voluntário assine um termo 
de adesão constando as condições do trabalho. 
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QUESTÃO 01 
É possível depreender do conteúdo da reportagem que 
A) não compensa muito fazer trabalho voluntário, uma vez que não há segurança, certeza da validade desse 

tipo de atividade para o futuro profissional dos jovens. 
B) não é recomendável, para os jovens que têm o estudo como prioridade e que dedicam a ele uma grande 

parte do seu tempo, executar serviços voluntários. 
C) se requer das pessoas que  executam trabalhos voluntários (no caso os jovens) que possuam uma visão 

mais ampla e, por sinal, mais construtiva do que significa “viver em sociedade”. 
D) é típico do jovem idealista querer acreditar na transformação positiva da nossa sociedade, a partir de 

ações sem amplo alcance social.  
 

QUESTÃO 02 
Em relação ao período: “Não recebem nenhum centavo por isso, o que não quer dizer que não sejam 
recompensados.” (linhas 19-20), é CORRETO afirmar que 
A) seu conteúdo é irônico, pois sabemos que quem trabalha busca a recompensa financeira que advém do 

trabalho. 
B) o conteúdo do trecho que vem após a vírgula quebra a expectativa de uma consequência negativa 

decorrente da declaração contida no trecho que vem antes da vírgula. 
C) a declaração contida no primeiro trecho, anterior à vírgula, é mais relevante para o entendimento da 

ideia contida no período do que a declaração contida no segundo, que vem após a vírgula. 
D) o período ficaria mais coerente se mudássemos a ordem de estruturação dele, iniciando-o pelo trecho 

que vem após a vírgula e, em seguida, fechando-o com o trecho que está antes da vírgula. 
 

QUESTÃO 03 
A função da linguagem predominante na definição de trabalho voluntário, presente no quadro central,  é a 
A) fática. 
B) metalinguística. 
C) referencial. 
D) conativa. 
 

QUESTÃO 04 
O gênero textual reportagem de jornal visa a buscar efeitos de sentido de realidade, veracidade dos fatos e 
conteúdos expostos. Colaboram para isso, pois são dados comprobatórios, EXCETO 
A) o estímulo à fantasia dos jovens que desejam ser lembrados por algum gesto nobre que tenham 

praticado. 
B) as falas dos entrevistados e informações de sua vida. 
C) fotos que acompanham o texto verbal. 
D) localização do texto num tempo e espaço reais, com adição de informações, frutos de pesquisas que 

utilizam dados percentuais. 
 

QUESTÃO 05 
Considerando os elementos estruturais mais recentes de sua formação, identifique a única palavra abaixo 
que NÃO provém de um verbo ao qual se acrescentou o sufixo. 
A) Recomendação. 
B) Conhecimento. 
C) Responsabilidade. 
D) Arrecadação. 
 

QUESTÃO 06 
Qual das letras destacadas nas palavras abaixo NÃO está representando o som |z|? 
A) Adesivo. 
B) Executar. 
C) Fazia. 
D) Diz. 
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QUESTÃO 07 
Na translineação, ficaria INCORRETA a divisão da última sílaba da palavra 
A) ganham (ga-nham). 
B) dispõem (dis-põem). 
C) pessoas (pesso-as). 
D) pediu (pedi-u). 
 

QUESTÃO 08 
Sobre a história e a geografia da Língua Portuguesa, todas as afirmativas estão corretas,  EXCETO 
A) O português usado em todas as nações de Língua Portuguesa não apresenta divergências na pronúncia, 

no vocabulário ou na sintaxe. 
B) Além de Brasil e Portugal, há países da África e Ásia que integram a comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa. 
C) O português é a sexta língua mais usada no mundo, com 230 milhões de falantes. 
D) A partir de janeiro deste ano, vigora um novo acordo ortográfico entre os Países de Língua Portuguesa, 

visando a unificar o idioma nesse aspecto. 
 

QUESTÃO 09 
A obra lírica de Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu, representa a idealização de um amor e de uma 
mulher, conforme pedia o modelo clássico.  Tal idealização, propícia ao momento histórico em que vive o 
poeta, só NÃO está de acordo com a alternativa 
A) A idealização cumpre um dos postulados da época, que pretendia instaurar, na literatura local, as 

dimensões universais da arte literária.  
B) A idealização representa reverência a um modelo que se pretendia seguir e, ao mesmo tempo, fuga a um 

estado atual que não satisfazia e não preenchia os anseios do artista. 
C) A idealização desfigura os traços nacionalistas da obra, que não se identifica com o tema, a linguagem e 

a forma da literatura que se praticava no Brasil. 
D) A idealização projeta nas letras o anseio de um mundo mais organizado, pacificado e ordeiro, diferente 

das tensões políticas e sociais vivenciadas pelo poeta.  
 

QUESTÃO 10 
Em Boca de Chafariz, Rui Mourão faz dialogar épocas e vozes diferentes na construção de uma memória 
mítica e real de Ouro Preto. Em relação à obra, NÃO se pode afirmar: 
A) A convocação de personagens históricos, representada pelo poeta Gonzaga, e a fixação do cenário em 

Ouro Preto intensificam no leitor as feições neoclássicas do enredo e da forma. 
B) O elemento água, presente desde o título, intensifica o caráter de fluidez da narrativa e ainda simboliza o 

desejo de preservação e de atualização da cidade como patrimônio cultural ameaçado. 
C) A estrutura do livro assemelha-se à estrutura da cidade de Ouro Preto, pois tudo nele converge da Praça 

Tiradentes, centro da cidade, e de sua representação histórica e política.  
D) Aleijadinho, cujo sofrimento é retratado em longos trechos narrativos, representa a tensão corpo-cidade, 

ambos ameaçados de desfiguração e desaparecimento.  
QUESTÃO 11 
As Cartas Chilenas constituem um exemplo de texto que põe em cena as mazelas políticas e sociais vividas 
pela sociedade brasileira do século XVIII.  Sobre essa obra, NÃO se pode afirmar que 
A) o sujeito poético criticava a cena política do Chile, ao mesmo tempo em que enaltecia a situação política 

do Brasil, em nada comparada aos desacertos dos vizinhos latinos.  
B) a comparação com a figura emblemática do Dom Quixote reforça o tom satírico e crítico da obra, 

embora seja destituído da composição brasileira o tom melancólico que marca a novela de cavalaria. 
C) a linguagem do texto, predominantemente popular, reforça o clima tenso e a insatisfação crescente das 

camadas populares com o governo aqui constituído. 
D) o tom de diálogo da obra intensifica o caráter de mobilidade e de tensão da linguagem, representativo, 

de certa forma, da tensão social da sociedade da época.  
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QUESTÃO 12 
A peça teatral O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, reflete o distanciamento entre as camadas sociais 
brasileiras através de um texto dramático e profundamente humanístico.  Assinale a alternativa que NÃO 
apresenta uma leitura correta da obra.  
A) A intolerância e a insensibilidade das autoridades, simbolizadas pela Igreja e pela polícia, revelam sua 

incapacidade de lidar com as questões multiculturais. 
B) A mobilidade dos narradores e a variação do cenário pontuam o clima de insatisfação e rebeldia das 

classes oprimidas frente às autoridades constituídas.  
C) As sete léguas percorridas por Zé do Burro e sua mulher, para chegar à cidade, denunciam o afastamento 

incomensurável entre a vida urbana, dita civilizada, e a vida rural. 
D) A morte do personagem Zé do Burro representa simbolicamente a anulação das forças criativas frente a 

uma sociedade que devora e massifica toda tentativa de individualidade. 
 

QUESTÃO 13 
Leia os textos a seguir. 

Texto I 
 

Vou retratar a Marília, 
A Marília, meus amores; 
Porém como? se eu não vejo 
Quem me empreste as finas cores! 
Dar-mas a terra não pode; 
Não, que a sua cor mimosa 
Vence o lírio, vence a rosa, 
O jasmim, e as outras flores. 
      Ah! socorre, Amor, socorre 
      Ao mais grato empenho meu! 
      Voa sobre os Astros, voa, 
       Traze-me as tintas do Céu. 
(GONZAGA, 1992, p. 44-45. Lira VII, parte 1) 
 
Texto II 
 

   Que havemos d’esperar, Marília bela? 
Que vão passando os florescentes dias? 
As glórias, que vêm tarde, já vêm frias; 
E pode enfim mudar-se a nossa estrela. 
            Ah! não,  minha Marília,        
Aproveite-se o tempo, antes que faça 
O estrago de roubar ao corpo as forças, 
             E ao semblante a graça. 
(GONZAGA, 1992, p. 64-65. Lira XIV, parte 1) 
 

Faça uma análise interpretativa dos fragmentos acima, retirados das liras VII e XIV de Marília de Dirceu, 
de Tomás Antônio Gonzaga, e assinale a alternativa que está INCORRETA. 
A) O tempo figura como agente destruidor da beleza de Marília, por isso o pastor aconselha a pastora a 

aproveitar a vida. 
B) O poeta Gonzaga estabelece um diálogo intertextual com a mitologia greco-latina quando recupera a 

figura do deus do amor. 
C) O pastor exalta a beleza de Marília através de elementos da natureza e expressa um modelo de vida 

simples. 
D) O poeta Gonzaga revela, através da delegação poética, o estado de espírito do pastor Dirceu que se 

encontra preso e longe da amada Marília. 
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QUESTÃO 14 
Faça uma leitura atenta dos textos abaixo. 
 
Texto 1 
 

Pretende, Doroteu, o nosso chefe 
erguer uma cadeia majestosa, 
que possa escurecer a velha fama 
da torre de Babel e mais dos grandes, 
custosos edifícios que fizeram, 
para sepulcros seus, os reis do Egito. 
Talvez, prezado amigo, que imagine 
que neste monumento se conserve,  
eterna, a sua glória, bem que os povos, 
ingratos, não consagrem ricos bustos 
nem montadas estátuas ao seu nome. 
Desiste, louco chefe, dessa empresa: 
um soberbo edifício, levantado 
sobre ossos de inocentes, construído 
com lágrimas dos pobres, nunca serve 
de glória ao seu autor, mas sim de opróbrio. 
(3ª Carta. GONZAGA, 1996, p. 814) 
 
Texto 2 
 

“Frequentemente reexaminava em cima da mesa o projeto, maravilhado com os resultados obtidos em cada 
detalhe e sentindo o meu perfil crescer para a história – livre, desenvolto e sobranceiro – acima daquela vila 
de modestos casarões de pau-a-pique, acima daquela população incaracterística que contra mim açulava um 
poeta anônimo, falsamente encarnado na pele de um hispano-americano mentiroso residente em Santiago do 
Chile. A verve canalha do despersonalizado que fugia a se identificar publicamente circulava em 
manuscritos. Condenava o porte da construção, considerado desproporcional com relação ao que existia em 
torno, e defendia os vagabundos cujos restos de energia útil procurava aproveitar. Que continuassem a 
protestar”. (MOURÃO, 1991, p. 42) 
 

Compare os dois textos retirados de Cartas Chilenas (século XVIII), de Tomás Antônio Gonzaga, e Boca de 
Chafariz (século XX), de Rui Mourão, e marque a alternativa que está INCORRETA. 
A) No texto 2, o personagem Luís da Cunha Meneses é um personagem fantasma da Inconfidência Mineira 

que apresenta o seu ponto de vista em relação à sua história e à sua obra, a construção da cadeia. 
B) No texto 2, o personagem fantasma Luís da Cunha Meneses faz uma avaliação do passado e vê o autor 

das cartas satíricas como um poeta importante para a história da Inconfidência. 
C) No texto 1, o personagem Critilo é porta-voz de um discurso legalista contra as injustiças e os 

desmandos do governador de Minas Gerais, nomeado como Fanfarrão Minésio. 
D) No texto 1, o poeta Gonzaga, com ferina análise crítica, serviu-se do pseudônimo de Critilo para 

desmoralizar o governador e capitão general. 
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QUESTÃO 15 
Leia o texto abaixo. 
 

GUARDA 
 
(Como se só agora lhe ocorresse ler a reportagem.) Ah, sim... (Lê:) “O novo Messias prega a revolução.” 
 
Zé 
 
(Estranha.) Revolução?... (Espicha o pescoço e lê por cima do ombro do guarda.) 
 
GUARDA 
 
É, revolução. Está aqui. (Continua:) “Sessenta léguas carregando uma cruz, pela reforma agrária e contra a 
exploração do homem pelo homem.” (Entreolham-se sem entender.) 
 
Zé 
 
Eu bem achei que aquele camarada não era certo da bola... 
 
GUARDA 
 
(Continuando a ler:) “Para o vigário da paróquia de Santa Bárbara, é Satanás disfarçado. Quem será afinal 
Zé-do-Burro? Um místico ou um agitador? O povo o olha com admiração e respeito, pelos caminhos por 
onde passa com sua cruz, mas o vigário expulsa-o do templo. No entanto, Zé-do-Burro está disposto a lutar 
até o fim.” Acho que o moço não entendeu bem o seu caso. (Olha-o com certa desconfiança.) Ou então fui 
eu que não entendi. (Dá o jornal a Zé-do-Burro.) Podem ler. Mas não jogem fora. (Iniciando a saída.) 
Quero levar pra casa. (Sai.) (GOMES, 2008, p. 112-113) 
 

Com base no fragmento acima, retirado de O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, marque a alternativa 
que apresenta uma leitura INCORRETA sobre o texto. 
A) O repórter interpreta a promessa do protagonista como um movimento revolucionário de reforma 

agrária, recriando uma imagem diferente do herói. 
B) O herói Zé-do-Burro é um homem simples do sertão da Bahia que quer pagar a promessa que fez a 

Santa Bárbara, mas é confundido com um revolucionário. 
C) O padre da igreja compreende a religiosidade do herói e se solidariza com ele, permitindo que a 

promessa seja cumprida. 
D) O repórter, representando a imprensa, demonstra o caráter sensacionalista e deturpador dos meios de 

comunicação que exploram os mais fracos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

PROVA DE LÍNGUA ESPANHOLA 
Questões numeradas de 16 a 20 

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

En el baño, el mayor cuidado 
 

En todos los hogares, el mismo artefacto es casi siempre el mayor derrochador de agua: el acusado 
es...!el inodoro! Cada vez que oprime el botón, se pierden hasta 10 litros de agua. ¿Cómo obligarlo a 
ahorrar? Una posibilidad es cambiarlo por uno de bajo consumo. Si no lo puede sustituir, introduzca dos 
botellas llenas de agua en el depósito. Esto reduce la cantidad de agua que usa y no afecta su eficiencia. 
  Vigile siempre el estado de las instalaciones de su baño para evitar que haya fugas en el inodoro. Si 
quiere asegurarse de que no las hay, un truco infalible es verter unas gotas de pintura vegetal dentro del 
depósito. Si el agua de la taza toma color, esto será una señal inequívoca de que se está perdiendo agua. 

¿Desafina terriblemente en la ducha? Está perdonado, siempre que cierre la canilla mientras se esté 
enjabonando. 

Al lavarse los dientes, hágalo utilizando un vaso de agua: con la mitad del líquido se enjuaga la boca 
y con lo que sobra, el cepillo. Así puede llegar a ahorrar más de 60 litros por día. 

No se afeite mientras se baña. Está comprobado que se derrocha mucha más agua que si lo hace 
fuera de la ducha. 

Nunca deje el agua correr cuando se lave las manos o la cara. Ponga un tapón y llene su pileta sólo 
con el agua que vaya a usar. Si desea que el agua esté tibia, no la deje correr hasta que salga caliente: tape la 
pileta, mantenga el agua que primero sale fría y al llegar la caliente se volverá templada. 

Nunca vierta en el inodoro  o drenaje nafta, ácidos o solventes. El agua se envenena, así como las 
especies que viven en ella. 

Selecciones, abril/2009. 
(Argentina) 

 
QUESTÃO 16 
Sobre o banheiro, pode-se afirmar, de acordo com o texto, que 
A) se deve evitar cantar durante o banho. 
B) não se deve utilizar as redes de escoamento de água  para despejar gasolina. 
C) é possível, para economizar água, colocar boias cheias de água dentro do depósito da descarga. 
D) a tinta vegetal deve ser despejada na caixa d’água para detectar problemas de vazamentos no local. 

 

QUESTÃO 17 
Sobre o problema do desperdício de água no banheiro, pode-se afirmar que 
A) o principal inimigo da casa é o banheiro. 
B) os vazamentos podem ser corrigidos por qualquer pessoa. 
C) não é bom raspar os pelos do corpo enquanto se toma banho. 
D) se deve utilizar um jarro de água, ao escovar os dentes.  
 

QUESTÃO 18 
São objetivos do texto alertar para, EXCETO 
A) a mudança de  hábitos antigos. 
B) a economia da água  que se gasta no banheiro. 
C) a melhoria do bom funcionamento do banheiro.  
D) a redução de qualquer tipo de consumo de água. 
 

QUESTÃO 19 
Segundo o contexto, todos os verbos abaixo estão relacionados à economia de água, EXCETO 
A) reciclar. 
B) não contaminar. 
C) consertar. 
D) trocar. 
 

1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
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QUESTÃO 20 
De acordo com o contexto, são sinônimos os seguintes pares, EXCETO 
A) tibia (linha 15) = templada.  
B) inodoro (linha 2) = taza.  
C) ahorrar (linha 3) = derrochar.  
D) cambiar (linha 3) = sustituir.  
 
 

PROVA DE LÍNGUA INGLESA 
Questões numeradas de 16 a 20 

 
INSTRUÇÃO: Leia o texto que se segue para responder às questões de 16 a 20. 
 
 
The Number 9 
 
The Beatles are back! Well, they will be on September 9th, when 
digitally remastered editions of all their albums will be released*. The 
date is 09/09/09 and – some fans believe – the number 9 is significant 
for the group. Their songs included “One after 909” and “Revolution 9”, 
while* Lennon later sang “#9 Dream”. Lennon was born on October 9th, 
the group met manager Brian Epstein on November 9th and they signed a 
contract with EMI on May 9th. 
 

Revista Speak Up. Editora Rickdan, ano XXII, n. 264, p. 46 – with adaptations. 
 
*will be released = serão lançadas 
*while = enquanto 
 

QUESTÃO 16 
Nesse texto, relativamente aos Beatles, pode-se afirmar: 
A) Todos os fãs, mesmo os menos crédulos, percebem a importância do número 9 para o grupo. 
B) Devido à crença em torno do número 9, o grupo fará 9 shows consecutivos. 
C) Por ter nascido no dia 9, Lennon creditava ao número 9 todas as conquistas dos Beatles. 
D) Determinados fãs creem que o número 9 se caracteriza como importante para o grupo. 
QUESTÃO 17 
Pode-se afirmar, por meio desse texto, que 
A) somente as músicas que fazem alguma referência ao número 9 serão lançadas em edições remasterizadas 

digitalmente. 
B) apenas duas das canções de Lennon serão lançadas no formato de edição remasterizada digitalmente. 
C) todas as músicas que possuem qualquer relação com o número 9 formarão uma edição à parte, 

totalmente remasterizada e digitalizada. 
D) todos os álbuns dos Beatles serão lançados em edições remasterizadas  digitalmente. 
QUESTÃO 18 
Pode-se afirmar, até a data de publicação dessa notícia, que  
A) o contrato com a gravadora ainda será firmado. 
B) o dia do lançamento dos álbuns está definido. 
C) o nome da coletânea que reúne os álbuns é “The Number 9”. 
D) o número de álbuns lançados será 9. 
 

QUESTÃO 19 
Esse texto revela que 
A) os membros dos Beatles sempre tiveram predileção pelo número 9, desde o início da formação do grupo. 
B) as datas ligadas ao número 9 foram uma exigência expressa no contrato de lançamento dos álbuns. 
C) o lançamento contemplando todos os álbuns dos Beatles será em 9 de setembro. 
D) a ideia do lançamento na data prevista é fazer uma homenagem a Lennon, que nasceu no dia 9. 

1 
 
 
 

5 
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QUESTÃO 20 
Dos verbos que se seguem, retirados do texto, o único que NÃO nos remete diretamente ao grupo Beatles é 
A) believe (linha 3). 
B) signed (linha 6). 
C) included (linha 4). 
D) met (linha 6). 
 

 
PROVA DE BIOLOGIA 

Questões numeradas de 21 a 26 
 
QUESTÃO 21 
Uma determinada pesquisa pretende verificar a eficácia do extrato de uma planta contra larvas do mosquito 
da dengue. As tabelas abaixo mostram várias possibilidades de se realizar os experimentos. Analise-as e 
assinale a alternativa CORRESPONDENTE à conduta mais adequada para a veracidade dos resultados.  
 

 Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 4 
Concentração da 
planta (mg/ml) – 
Extrato aquoso 

1 10 50 100 

Número de larvas 20 20 20 20 
Tipo de larvas (grau 

de maturação) 
3º 

estágio 
3º 

estágio 
3º 

estágio 
3º 

estágio 
 

 Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 4 
Concentração da 
planta (mg/ml) – 
Extrato aquoso 

1 10 50 100 

Número de larvas 20 20 20 20 
Tipo de larvas (grau 

de maturação) 
1º 

estágio 
2º 

estágio 
3º 

estágio 
4º 

estágio 
 

 Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 4 
Concentração da 
planta (mg/ml) – 
Extrato aquoso 

1 1 1 1 

Número de larvas 20 20 20 20 
Tipo de larvas (grau 

de maturação) 
1º 

estágio 
2º 

estágio 
3º 

estágio 
4º 

estágio 
  

 Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 4 
Concentração da 
Planta (mg/ml) – 
Extrato aquoso 

1 10 50 100 

Número de larvas 2 20 5 10 
Tipo de larvas (grau 

de maturação) 
3º 

estágio 
3º 

estágio 
3º 

estágio 
3º 

estágio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A) 
 
 
 
 
 
 
 
B) 
 
 
 
 
 
 
 
C) 
 
 
 
 
 
 
D) 
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QUESTÃO 22 
O surgimento de células eucariontes provém da hipótese de que uma célula procariótica teria sofrido 
modificações evolutivas. Com a invaginação de membranas, acúmulo de enzimas em compartimentos 
individualizados, com diferentes composições e funções químicas, surgiram as organelas citoplasmáticas. 
As afirmativas a seguir referem-se a organelas celulares. Analise-as e assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) As paredes do retículo endoplasmático são formadas por membranas de bicamadas lipídicas com 
ausência de proteínas. 

B) Os plastos são organelas citoplasmáticas encontradas em todos os tipos de células. 
C) Os centríolos são estruturas membranosas constituídas por túbulos de natureza proteica. 
D) Os ribossomos consistem em uma subunidade pequena e outra maior e frequentemente crescem em 

cachos no retículo endoplasmático. 
 

QUESTÃO 23 
A água da Terra distribui-se por três reservatórios principais: os oceanos, os continentes e a atmosfera, entre 
os quais existe uma circulação contínua, o ciclo da água ou ciclo hidrológico. A figura abaixo ilustra esse 
ciclo. Observe-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Considerando a figura e o assunto abordado, analise as alternativas abaixo e assinale a que MELHOR 
REPRESENTA os processos indicados por I e V, respectivamente. 
 
A) Respiração e escorrimento. 
B) Condensação e transpiração. 
C) Precipitação e respiração. 
D) Transpiração e evaporação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I 

II 

III 
IV 

V 
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QUESTÃO 24 
A figura abaixo ilustra dois processos de transformação de energia que ocorrem nos vegetais: a fotossíntese 
e a respiração. Analise-a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando a figura e o assunto abordado, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
INCORRETA. 
A) A glicose é produzida pelos vegetais através da fotossíntese  e está presente na seiva elaborada. 
B) Os vegetais são a base da cadeia alimentar para os animais, exceto para os carnívoros. 
C) Os vegetais podem diminuir o efeito estufa, sequestrando gás carbônico do meio ambiente através da 

fotossíntese. 
D) A energia utilizada para o desenvolvimento dos vegetais e dos animais é proveniente da respiração. 
 

QUESTÃO 25 
As células animal e vegetal são células eucariontes que se assemelham em vários aspectos moleculares e 
fisiológicos, EXCETO 
A) Estrutura molecular da membrana plasmática. 
B) Transformação de energia via mitocôndrias. 
C) Armazenamento de energia através do glicogênio. 
D) Síntese de proteínas através dos ribossomos. 
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QUESTÃO 26 
O processo de origem de novos indivíduos inicia-se pela formação de gametas dos genitores e subsequente 
união entre esses gametas. Da fecundação, forma-se a célula-ovo, ou zigoto, que reconstitui o número de 
cromossomos da espécie. Essa célula inicial desenvolve-se gerando o indivíduo adulto através de 
consecutivos processos de divisão celular denominados mitose. A figura abaixo representa a intérfase e a 
mitose de uma célula contendo 3 cromossomos. Analise-a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando uma célula de um indivíduo em que o número de cromossomos de seus  gametas é igual a 2 
(dois), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Um neurônio desse indivíduo apresentará 6 cromossomos simples, no final da anáfase. 
B) No final da telófase da mitose desse indivíduo, serão encontrados 3 cromossomos duplos. 
C) O tipo de citocinese apresentado na figura é típico de uma célula vegetal. 
D) A membrana nuclear está presente em todas as fases. 

 
 

PROVA DE FÍSICA 
Questões numeradas de 27 a 32 

 
QUESTÃO 27    
Um rato encontra-se distraído, a 10 m de um gato que está prestes a correr em sua direção. 21 metros acima 
do rato está uma bola de ferro presa ao teto. O módulo da aceleração da gravidade no local é g = 10 m/s2. 
No mesmo instante em que o gato parte para pegar o rato, a bola desprende-se do teto e cai em direção ao 
rato. O gato consegue pegar o rato e escapar da bola quando ela está a 1,0 m do solo, no ponto P indicado na 
figura. A velocidade média do gato foi de 
 
A) 1 m/s. 
B) 3 m/s. 
C) 4 m/s. 
D) 5 m/s. 
 
 
 

P 

20 m 
21 m gato 

rato 

10 m 
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QUESTÃO 28      
Ao passar próximo a uma linha férrea, um rapaz presencia a colisão de um trem de ferro com uma 
motocicleta que havia sido abandonada sobre a linha. Após a colisão, constatou-se que a moto sofreu muitos 
danos, dividindo-se em vários pedaços. O trem, no entanto, praticamente não foi danificado. Diante desse 
fato, é CORRETO afirmar que, durante a colisão, 
A) a força exercida pelo trem sobre a moto é de mesma intensidade e direção que a força exercida pela 

moto sobre o trem. 
B) a força exercida pelo trem sobre a moto é de mesma intensidade, direção e sentido que a força exercida 

pela moto sobre o trem. 
C) o trem, por ter uma massa enorme, exerce sobre a moto uma força muito maior que a força exercida pela 

moto sobre ele, pois, nesse caso, a força é diretamente proporcional à massa. 
D) o trem, por ter uma massa enorme, exerce sobre a moto uma força muito menor que a força exercida 

pela moto sobre ele, pois, nesse caso, a força é inversamente proporcional à massa. 
  

QUESTÃO 29     
Um paciente de 80 kg de massa é submetido a um esforço de tração (veja a figura). O coeficiente de atrito 
entre a cama e as roupas do paciente é igual a 0,2. O módulo da aceleração da gravidade no local é g = 10 
m/s2. Os fios são considerados inextensíveis e são desprezíveis as massas do fio e da roldana. A roldana 
pode girar sem atrito. O máximo valor que a massa M deve possuir para que o esforço T

r
 produzido não 

desloque o paciente ao longo da cama é, aproximadamente, igual a 
 
A) 18,4 kg. 
B) 25,0 kg. 
C) 58,4 kg. 
D) 65,2 kg. 
 
 
QUESTÃO 30    
No sistema de forças ilustrado na figura, a haste pode girar livremente em torno do ponto P quando há 
desequilíbrio de forças. O valor da massa mA, para que haja equilíbrio de forças, deve ser igual a 
 
A) 4 kg. 
B) 5 kg. 
C) 6 kg. 
D) 10 kg. 
 
QUESTÃO 31     
A distância entre os centros da Terra e da Lua é cerca de 60 vezes o raio médio da Terra. Um valor médio 
da aceleração da gravidade na superfície da Terra pode ser calculado pela expressão 2RGMg = , em que 
G = 6,67 × 10−11 Nm2/kg2 é a constante gravitacional, M = 5,98 × 1024 kg é a massa da Terra e R = 6400 km 
é o raio médio da Terra. Para esses valores, 2/74,9 smg ≈ . O valor da aceleração centrípeta do movimento 
da Lua em torno da Terra (considerado praticamente circular uniforme) é, aproximadamente, igual a 
 
A) g/(60)2. 
B) g/(60). 
C) g. 
D) 60 g. 
 
 
 
 
 
 
 

M 

T
r

30º

P 3kg 2kg 1kg 

2m 1m 1m 1m 

mA 

Dados: 
sen30º = 0,50 
cos30º = 0,87 
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QUESTÃO 32      
Um objeto flutua num recipiente com água, cuja densidade é 1,0 g/cm3, estando ¼  do seu volume fora do 
líquido. O objeto é retirado da água e colocado em outro recipiente contendo óleo de densidade 0,8 g/cm3. A 
fração do volume do objeto que fica fora do óleo é igual a 
 
A) 11/36. 
B) 13/40. 
C) 5/32. 
D) 2/32. 
 
 
 

PROVA DE GEOGRAFIA 
Questões numeradas de 33 a 38 

 
QUESTÃO 33 
Analise o gráfico. 

 
Fonte: Banco Mundial, 2007. 

A respeito do assunto mostrado no gráfico, assinale a alternativa INCORRETA.  
A) A concentração de riquezas nos países desenvolvidos implica uma sociedade consumista, o que aumenta 

o desperdício. 
B) A população dos países subdesenvolvidos é percentualmente maior que a dos países desenvolvidos, mas 

consome menos recursos naturais. 
C) Os países desenvolvidos superam os subdesenvolvidos em todos os indicadores utilizados. 
D) A concentração de riqueza e renda nos países desenvolvidos significa que neles há um melhor padrão de 

vida. 
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QUESTÃO 34 
Um avião sai da cidade do Rio de Janeiro, localizada a 45º oeste, às 8 horas e 30 minutos, em direção à 
cidade de Bogotá, localizada a 75º oeste. O tempo de voo é de 6 horas e 30 minutos. No horário de Bogotá, 
qual a hora de chegada do avião? 
A) Às 16 horas e 30 minutos. 
B) Às 13 horas. 
C) Às 12 horas e 30 minutos. 
D) Às 14 horas. 
 

QUESTÃO 35 
Analise a figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A figura representa 
A) as principais características e efeitos de um terremoto. 
B) a formação de um maremoto e o consequente tsunami. 
C) a erupção de um vulcão que gera movimentos de terra. 
D) as camadas do interior da terra. 
 

QUESTÃO 36 
O clima equatorial é caracterizado pela baixa amplitude térmica e temperatura média anual elevada. Isso 
está relacionado à 
A) concentração de vegetação de porte arbóreo, que permite maior armazenamento de calor no solo. 
B) riqueza hidrográfica, uma vez que a fartura de água provoca um efeito semelhante ao da maritimidade. 
C) atuação de massas de ar que leva calor para essas regiões e dispersa as massas de ar frio que vêm dos 

polos. 
D) forma elipsoidal da Terra, que faz com que a região próxima à Linha do Equador receba maior 

incidência de raios solares. 
 

QUESTÃO 37 
Território é um termo muito usado na geografia, tendo seu significado, em qualquer situação, relacionado à 
ideia de 
A) região. 
B) nação. 
C) cultura.   
D) poder. 
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QUESTÃO 38 
O capitalismo pode não ter criado a cidade, mas construiu a grande cidade, particularmente a metrópole e a 
megalópole. Esses dois fenômenos urbanos são típicos de uma fase relativamente recente do 
desenvolvimento capitalista, ou seja, da etapa financeira e monopolista, alcançada no final do século XIX e 
início do XX. 
MOREIRA, J. C.; SENE, E. de. Geografia Geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. São Paulo: Scipione, 2008. 
 

Sobre esses dois fenômenos urbanos mencionados, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) A metrópole é uma grande cidade numa rede urbana que desempenha papel importante na economia 

regional ou nacional e, devido a essa característica, apresenta concentração populacional. 
B) A formação da megalópole está associada ao processo de urbanização concentrado e desordenado, em 

que existe uma cidade principal que se expande para limites vizinhos. 
C) A metrópole vem se destacando na rede de cidades dos países em desenvolvimento, em função da 

macrocefalia urbana encontrada neles. 
D) A megalópole surge a partir da formação de um espaço urbanizado e contínuo que liga duas ou mais 

metrópoles.  
 
 

PROVA DE HISTÓRIA 
Questões numeradas de 39 a 44 

 

QUESTÃO 39 
O Rei é o chefe supremo da Igreja (...) Nesta qualidade, o Rei tem todo o poder de examinar, reprimir, 
corrigir erros, heresias, abusos, ofensas e irregularidades que sejam ou possam ser reformados legalmente 
por autoridade (...) espiritual (...) a fim de conservar a paz, a unidade e a tranquilidade do reino (...) 
 
(DUPÂQUIER, J. e LACHIVER, M. Les temps modernes. Paris: Bordas, 1970, p. 53. Citado por PEDRO, Antonio et al. História 
do Mundo Ocidental: ensino médio. São Paulo: FTD, 2005, p. 171.) 
 

O texto citado é mais bem utilizado para caracterizar  
A) a união entre Estado e Igreja nos países católicos como Portugal e Espanha. 
B) a Reforma Anglicana inglesa. 
C) a subordinação do poder eclesiástico ao Leviatã, como defendeu Thomas Hobbes. 
D) a teoria do direito divino dos reis, de Jacques Bousset. 
 

QUESTÃO 40 
É uma característica comum aos quilombos, no período colonial, 
A) a construção de uma sociedade igualitária, sem distinção e hierarquia entre os seus integrantes. 
B) a organização de caráter militar com vistas à expansão do domínio ao longo de toda a colônia. 
C) a tentativa de reproduzir a organização social das regiões de origem dos quilombolas. 
D) a unidade cultural e linguística facilitada pelo pertencimento comum dos africanos a uma só cultura. 
 

QUESTÃO 41 
Marque C (Correta) ou I (Incorreta) para cada afirmativa referente ao processo de centralização do poder e 
instalação dos Estados Nacionais. 
(   ) Através da “Reconquista”, os cristãos empreenderam a retomada da Península Ibérica dos 

muçulmanos, favorecendo a afirmação de reinos ibéricos como Leão, Castela, Aragão e Navarra. 
(   ) É do período medieval a consolidação e apogeu das práticas mercantilistas que dominavam a vida 

econômica e social das populações europeias. 
(   ) Insegurança, diversidade de leis e de moedas e acúmulo de pedágios eram situações que levaram a 

crescente burguesia a apoiar a realeza. 
(   ) Felipe Augusto, na França, e os reis ingleses começaram a se fortalecer graças à imposição da Magna 

Carta e a instituição do Parlamento. 
 

Você obteve: 
A) C, C, I e I. 
B) I, I, C e C. 
C) I, C, I e C. 
D) C, I, C e I. 

 



 18

QUESTÃO 42 
Por isto é de notar-se que, ao ocupar um Estado, deve o conquistador exercer todas aquelas ofensas que se 
lhe tornem necessárias, fazendo-as todas a um só tempo, para não precisar renová-las a cada dia e poder, 
assim, dar segurança aos homens e conquistá-los com “benefícios”. Portanto, as ofensas devem ser feitas 
todas de uma vez, a fim de que pouco degustadas, ofendam menos, ao passo que os benefícios devem ser 
degustados e apreciados. 
(DENBY, David. Grandes Livros. Rio de Janeiro: Record, 1998, p. 234) 
 

Esse texto ligado às práticas absolutistas relaciona-se com o pensamento de 
A) Nicolau Maquiavel. 
B) Jean Bodin. 
C) Jacques Bossuet. 
D) Thomas Hobbes. 
 

QUESTÃO 43 
Sobre as missões jesuíticas, ou reduções fundadas no século XVII, é INCORRETO afirmar que 
A) eram organizadas e disciplinadas pelos jesuítas que concentravam os indígenas com o objetivo, entre 

outros, de convertê-los ao Cristianismo. 
B) resistiram às pressões das Coroas portuguesa e espanhola e continuaram existindo até o fim do período 

colonial, quando foram destruídas pelos movimentos de independência. 
C) se localizavam, principalmente, na região do Rio da Prata, ocupando o nordeste da Argentina, o Sul do 

Brasil e parte do território paraguaio. 
D) os jesuítas entraram em confronto com as bandeiras paulistas e com encomenderos que invadiram as 

missões, objetivando escravizar os indígenas. 
 

QUESTÃO 44 
E as esmeraldas,  
Minas, que mataram 
De esperança e febre 
e nunca se achavam 
e quando se achavam  
eram verde engano? 
(Canto Mineral – Carlos Drummond de Andrade) 
Nesse excerto do poema, Drummond faz alusão à(s)/ao 
 

A) corrida aos diamantes no interior do território da África do Sul, o que estimulou conflitos interétnicos. 
B) controle da produção de pedras preciosas no território indiano por comerciantes judeus, o que fomentou 

o antissemitismo na Ásia. 
C) movimento de bandeirantismo que contribuiu para a expansão das fronteiras do Brasil colonial. 
D) precárias condições de trabalho nas jazidas, exemplificadas pela proliferação de moléstias entre os 

negros. 
 
 

PROVA DE MATEMÁTICA 
Questões numeradas de 45 a 54 

 
QUESTÃO 45 
Se n é um número inteiro positivo, podemos afirmar que 
A) nn +2  é sempre um número par. 
B) nn +2  é sempre um número ímpar. 
C) 12 −n  é sempre um número par. 
D) 12 −n  é sempre um número ímpar. 
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QUESTÃO 46 

A soma dos algarismos do número 2008

2009

2007

2008

3

4

2

32

5
5

5
5...

5
5

5
5

5
5 +++++  é 

A) 10. 
B) 9. 
C) 6. 
D) 5. 
 
 
QUESTÃO 47 
Em um terreno retangular, de semiperímetro 45 e lados m e n, com nm < , foi construída uma quadra 
quadrada de lado m e, na área restante, plantou-se grama. A área plantada, em função de m, é dada por 
A) .452)( 2 mmmA −=  
B) .452)( 2 mmmA +−=  
C) .452)( 2 mmmA +=  
D) .452)( 2 mmmA −−=  
 
 
QUESTÃO 48 
A reta r representa a função ,: IRIRf →  definida pela regra .2)( −= xxf  O conjunto interseção dessa reta 
com a parábola que representa a função 2)( 2 −−= xxxf  é o conjunto 
 
A) .∅  
B) { } .)0,2(),2,0( −  
C) { } .22| ≤≤−∈ xIRx  
D) { } .2,2−  
 
 
QUESTÃO 49 

Considere a função real, de variáveis reais, definida pela regra .
67

3)(
2

2

+−

−=
xx

xxxf  O domínio dessa 

função é o conjunto 
 
A) { } .6  0| <≤∈ xIRx  
B) { } .31| <<∈ xIRx  
C) { } .6ou  0| >≤∈ xxIRx  
D) { } .6ou  1| >≤∈ xxIRx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20

QUESTÃO 50 
Considere a função ]3,1[]3,1[: −→f , definida por .2)( 2 xxxf −=  O esboço da função inversa de , , 1−ff  
é 
 
A)                                                    C)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B)       D)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 51 
Dois atletas estão treinando juntos para uma competição. O primeiro corre uniformemente 12km por dia. O 
outro corre 10km no primeiro dia e, do segundo dia em diante, corre 0,5km a mais que no dia anterior. Após 
quantos dias de treinamento os dois terão percorrido a mesma distância? 
A) 5 dias. 
B) 7 dias. 
C) 6 dias. 
D) 9 dias. 
 
QUESTÃO 52 
Em um determinado jogo, o prêmio dado a cada acertador é 20 vezes o valor de sua aposta. Certo jogador 
aposta R$5,00 na primeira jogada, mas não acerta. Ele continua tentando, apostando nas jogadas seguintes o 
dobro da aposta da jogada anterior. Se, na oitava jogada, ele acertar, o lucro obtido por esse apostador, nesse 
jogo, será de 
A) R$12800,00. 
B) R$1275,00. 
C) R$11525,00. 
D) R$640,00. 
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QUESTÃO 53 
Considere a função ,: IRIRf →  definida por .3)( xxf −=  O valor da soma infinita 

...)(...)2()1()0( +++++ nffff  é 

A) .
3
1  

B) .
2
3  

C) .
3
2  

D) .
3
4  

 
QUESTÃO 54 
O esboço de gráfico abaixo representa a função real dada por .0  ,log)( >= xxxf  A área colorida vale 
A) .15log  
B) .7log  
C) .12log  
D) .4log2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 x 
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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) 

PROVA DE QUÍMICA 
Questões numeradas de 55 a 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 55 
Muitos alimentos encontrados em prateleiras de supermercados são embalados usando-se as embalagens 
cartonadas longa vida. Tais embalagens conferem ao produto alimentício maior durabilidade, sem a 
necessidade de refrigeração. A constituição, em camadas, de diferentes materiais é mostrada na figura 
abaixo. 
 

 
 
Sobre as propriedades dos materiais constituintes das camadas da embalagem cartonada, é CORRETO 
afirmar que 
A) o polietileno é um material que se dissolve muito bem em água presente nos alimentos. 
B) as camadas da embalagem impedem o contato do alimento com a luz e o oxigênio do ar. 
C) os materiais das camadas têm densidades elevadas para tornar a embalagem impermeável. 
D) os constituintes alumínio e papel da embalagem cartonada não podem ser reciclados. 
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QUESTÃO 56 
Alguns sais de metais, quando aquecidos, apresentam coloração característica. Essa propriedade pode ser 
usada para a obtenção das diversas cores vistas na queima de fogos de artifício. Sais de chumbo (Pb), por 
exemplo, têm coloração azul, quando aquecidos. Considere o elemento químico chumbo nas suas formas: 

Pb204
82 , Pb206

82 , Pb207
82  e Pb208

82 . 
 

Sobre as propriedades desse elemento e a cor dos seus sais de metais, quando aquecidos, é INCORRETO 
afirmar que 
 

A) os sais do Pb208
82  não apresentam coloração azul ao serem aquecidos. 

B) a configuração eletrônica dos quatro isótopos do chumbo é a mesma. 

C) o isótopo Pb204
82  possui a menor densidade entre os quatro isótopos. 

D) as propriedades químicas dos quatro isótopos do chumbo são idênticas. 
 
QUESTÃO 57 
As massas de quatro substâncias foram medidas precisamente e os valores são dados a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisando-se a relação da quantidade de partículas entre essas quatro substâncias, pode-se afirmar que 
 
A) as partículas de CO2  se encontram mais próximas umas das outras do que na água. 
B) a quantidade de partículas em 180 g de glicose é 10 vezes maior do que em 18 g de água. 
C) a massa de 1 g de cada uma das substâncias encerra a mesma quantidade de matéria (mol). 
D) as quatro substâncias apresentadas contêm um número de partículas igual a 6,02 x 1023. 
 

QUESTÃO 58 
No processo de caracterização de uma substância, fizeram-se algumas observações quanto às suas 
características: 
 
I - É um metal prateado, brilhante, que funde a 640ºC. 
II - Apresenta densidade, a 20ºC, igual a 1,738 g/cm3. 
III - Queima-se ao ar, produzindo uma luz branca. 
IV - Reage com o cloro, produzindo um sólido quebradiço. 
V - Transforma-se em folhas finas ou fios. 
 
Em relação às características enumeradas, são consideradas propriedades físicas apenas 
 

A) I, II e IV. 
B) I, II e III. 
C) II, III e IV. 
D) III, IV e V. 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 g de água 
(H2O) 

180 g de glicose 
(C6H12O6) 

58,5 g de sal de cozinha 
(NaCl) 

44 g de gás carbônico 
(CO2) 
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QUESTÃO 59 
Em uma série de experimentos, foram preparados quatro compostos diferentes reagindo massas de 
nitrogênio e de oxigênio. 
 

Composto Massa de nitrogênio (g) Massa de oxigênio (g) 

I 
II 
III 
IV 

30,82 
30,82 
30,82 
30,82 

17,60 
35,20 
70,40 
88,00 

 
Contém maior massa de oxigênio, por grama de nitrogênio, o composto 
 

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

QUESTÃO 60 
Dados os elementos boro, cálcio, flúor, magnésio, hélio e fósforo, apresentam maior similaridade em suas 
propriedades físicas e químicas os elementos que se encontram representados CORRETAMENTE pelos 
símbolos: 
 

A) He e F. 
B) Ca e P. 
C) Ca e Mg. 
D) B e Mn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


