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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 referem-se ao texto a seguir ou tomam-no como ponto de partida. 

Leia-o. 
 

A Arrumação do Mundo 
Dulce Critelli 

 

Inventamos e fabricamos objetos e instrumentos para que eles nos ajudem em nossas tarefas e 
atividades, para que diminuam o tempo dos afazeres e mitiguem os esforços do nosso corpo e da nossa 
mente. Esperamos que eles favoreçam esse nosso trabalho de pôr o mundo em ordem para a nossa moradia. 
Panelas e poltronas, TVs e automóveis, sinais de trânsito e avenidas, aquecedores e talheres, todos têm esse 
mesmo fim. Inclusive os objetos estéticos e as obras de arte, pois as coisas não só devem ser úteis, mas 
também belas. 

É assim que instalamos a cultura sobre a natureza e criamos um mundo sobre a Terra, como 
lembram Marx, Heidegger, Hannah Arendt... Só arrumando o mundo como um lugar para viver é que 
conseguimos encontrar nele um lugar que seja o nosso. O mundo precisa nos dar conforto e acolhimento, ser 
lugar de proteção e de repouso. Precisa ser uma casa acolhedora e segura, para poder nos distrair e defender 
da indigência e da precariedade que constituem isso que chamamos vida. 

Não era, portanto, para a pista ser tão curta nem para estar sem ranhuras. Não era para haver 
construções tão próximas, não era para o reverso estar quebrado nem para o computador de bordo impedir 
que o piloto manejasse o avião segundo as necessidades do momento. Era para o avião nos trazer de volta as 
pessoas queridas, e não roubá-las de nós. 

Foi uma perversa inversão na ordem das coisas, que é destes tempos, e não exclusiva desse doloroso 
episódio, que nos deixou entregues aos limites e aos comandos da máquina. E pensar que as criamos para 
que elas fossem submissas ao nosso uso e às nossas decisões. 

O que deveria nos engrandecer é o que nos põe em perigo e nos ameaça. O medo de voar não é 
assunto que tem sido um importante foco da mídia diante de tal desastre? 

Cada uma das épocas históricas tem suas tragédias determinadas por alguns dos seus componentes 
estruturais. As tragédias contemporâneas têm a técnica e a produção da riqueza como o barro e a madeira de 
sua armação. 

Toda dor, toda angústia, toda aflição, todo medo, toda doença... Todo amor, toda alegria, toda 
expectativa, toda satisfação... Todo encanto, toda saudade, toda desilusão... Tudo atravessado por esses 
impulsos modernos. Não há chances nem existência sem eles. 

No entanto, quando esses pilares falham, expõem sua impressionante fragilidade. Só então ficamos 
diante daquilo que verdadeiramente importa: viver na companhia daqueles que amamos. 

Folha de São Paulo, 9/8/2007 (texto escrito a propósito do  
acidente aéreo ocorrido no Brasil em julho deste ano) 

 
QUESTÃO 01 
Entre as idéias que esse texto defende, estão as seguintes, EXCETO 
A) A impossibilidade de dominar a natureza demonstra o fracasso da cultura construída pelos homens. 
B) A “perversa inversão na ordem das coisas” diz respeito ao fato de que os instrumentos que deveriam nos 

auxiliar acabam nos fazendo vítima deles. 
C) Entre os objetos, instrumentos que o homem cria, estão os que nos servem de forma utilitária e os que 

satisfazem nosso espírito. 
D) O mundo contemporâneo caracteriza-se pela relação contraditória com que lidamos com os “impulsos 

modernos”. 
 

QUESTÃO 02 
Qual é o único enunciado que NÃO expressa relações semânticas de causa e conseqüência? 
A) A invenção de objetos e instrumentos favorece o trabalho de pôr o mundo em ordem. 
B) Aquilo que deveria gerar nosso bem-estar é o que nos põe em perigo. 
C) O conforto e acolhimento que o mundo nos oferece servem de proteção e repouso. 
D) Falhas da pista e do avião impediram que pessoas voltassem para os seus entes queridos. 
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QUESTÃO 03 
É CORRETO afirmar a respeito dos recursos de estruturação desse texto: 
A) Esse texto mescla narração e dissertação. 
B) Esse texto é construído em 3ª pessoa, mas, implicitamente, percebemos aspectos da subjetividade da 

autora. 
C) Podemos perceber aspectos de intertextualidade explícita no texto. 
D) Os termos “técnica” e “produção da riqueza” estão relacionados metaforicamente com “barro” e 

“madeira”. (linha 22) 
 

QUESTÃO 04 
Assinale a alternativa que constitui uma intenção expressa no texto. 
A) Enfatizar que, entre as épocas históricas, a de nossos tempos é a que tem contribuído para a ocorrência 

das piores tragédias. 
B) Mostrar que, muitas vezes, o que é essencial para nós, seres humanos, é algo simples e de fácil alcance. 
C) Provar que os homens não têm uma real necessidade dos objetos e instrumentos que fabricam. 
D) Contradizer a idéia difundida modernamente de que os homens, em vez de instalarem a cultura, 

instalaram o caos. 
 

QUESTÃO 05 
Dos elementos lingüísticos responsáveis pela articulação das idéias do texto (coesão), o único que 
estabelece uma relação de conclusão é o que está sublinhado no exemplo da alternativa 
A) “Não era, portanto, para a pista ser tão curta ...” (linha 12) 
B) “No entanto, quando esses pilares falham ...” (linha 27) 
C) “É assim que instalamos a cultura sobre a natureza ...” (linha 7) 
D) “Só então ficamos diante daquilo que verdadeiramente importa ...” (linhas 27-28) 
 

QUESTÃO 06 
De acordo com as normas gramaticais existentes para a colocação dos pronomes oblíquos átonos na oração 
ou na frase, NÃO se admite a outra colocação indicada entre parênteses em  
 

A) “O mundo precisa nos dar conforto...” (... dar-nos ...) → linha 9. 
B) “Era para o avião nos trazer de volta ...” (... trazer-nos...) → linha 14 . 
C) “Inventamos e fabricamos objetos e instrumentos para que eles nos ajudem...” (...ajudem-nos...) → linha 1. 
D) “Precisa ser uma casa acolhedora, para poder nos distrair ...” (...distrair-nos...) → linha 10.   
 

QUESTÃO 07 
Com relação aos verbos usados no primeiro parágrafo do texto (linhas 1-6), é INCORRETO afirmar que 
A) predominam, no 1º período do parágrafo, verbos da primeira conjugação do português. 
B) a maioria dos verbos que se encontram no subjuntivo está sendo usada em orações adverbiais finais. 
C) o acento circunflexo usado em “pôr” serve para distinguir esse verbo da preposição “por”. 
D) os verbos no presente do indicativo estão exprimindo ações que ocorrem no momento da fala. 
 
INSTRUÇÃO: Leia a informação que se segue, para responder à questão 08. 
 

 Para Celso Cunha, entre outros, “do ponto de vista funcional, o substantivo é a palavra que serve, 
privativamente, de núcleo do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto e do agente da passiva (...).” 

 Cunha, Celso Ferreira de – Gramática da Língua Portuguesa – 2. ed. p. 187 
 
 

QUESTÃO 08 
NÃO se classifica como substantivo, por não estar exercendo nenhuma das funções sintáticas mencionadas 
por Celso Cunha, a seguinte palavra do texto: 
A) “construções” (linha 13). 
B) “indigência” (linha 11). 
C) “precariedade” (linha 11). 
D) “perversa” (linha 16). 
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QUESTÃO 09 
Sobre o romance A Luneta Mágica, de Joaquim Manuel de Macedo, todas as alternativas estão corretas, 
EXCETO  
A) Ao ter a visão do mal com a luneta mágica, o personagem Simplício cura a sua miopia moral e torna-se 

reflexivo e cético. 
B) O personagem Simplício, de posse da luneta mágica com a visão do mal, foca a sua própria imagem no 

espelho, descobrindo quem de fato ele é. 
C) A luneta mágica com a visão do bem levou o personagem Simplício a conhecer melhor os seus parentes, 

por isso ele se casa com a prima Anica. 
D) A visão do bem da luneta mágica provoca um desconcerto no personagem Simplício que sobe no 

Corcovado para se matar. 
 

QUESTÃO 10 
A respeito de  A Luneta Mágica, de Joaquim Manuel de Macedo, é INCORRETO afirmar que 
A) a luneta é um instrumento criado por um mágico armênio com o qual o personagem consegue ver o 

passado e o futuro. 
B) a  luneta é um instrumento que possui a visão do futuro, por isso o personagem consegue transformar a 

sociedade. 
C) a luneta é um instrumento que permite que o personagem Simplício ganhe o poder de ver além das 

aparências físicas. 
D) a luneta é um instrumento perigoso tanto com a visão do bem quanto com a visão do mal. 
 

QUESTÃO 11 
Leia as afirmativas abaixo sobre as duas narrativas do século XIX, de Joaquim Manuel de Macedo e Aluísio 
de Azevedo, e escreva, nos parênteses, V para verdadeira ou F para falsa. 
 

(   ) I - A Luneta Mágica caracteriza-se como narrativa que explora a dicotomia romântica capaz de ver o 
lado bom e ruim dos seres humanos, da natureza e dos animais. 

(   ) II - Casa de Pensão é um texto realista/naturalista que possui um narrador-observador que critica o 
romantismo e a sociedade brasileira do século XIX. 

(   ) III- O personagem Amâncio, de Casa de Pensão, é um leitor assíduo dos escritores românticos e se 
comporta, em alguns momentos, como um romântico desvairado. 

(   ) IV- Os romances A Luneta Mágica e Casa de Pensão apresentam um narrador em primeira pessoa 
que descreve as belezas naturais do Brasil. 

 

Marque a alternativa CORRETA. 
A) I e II são verdadeiras; III e IV são falsas. 
B) III e IV são verdadeiras; I e II são falsas. 
C) I, II e III são verdadeiras; IV é falsa. 
D) I é verdadeira; II, III e IV são falsas. 
 

QUESTÃO 12 
O Romantismo e o Realismo/Naturalismo são estéticas que se contrapõem quanto à linguagem, à visão de 
mundo e à maneira como constroem seus personagens. As obras Inocência e Casa de Pensão, exemplares 
dessas estéticas, aparecem relacionadas abaixo. Assinale a alternativa cuja relação apresenta característica 
INCORRETA a respeito das obras.  
A) A morte, desfecho das duas obras, merece tratamento diferenciado em cada uma delas: a morte da 

protagonista em Inocência responde ao apelo romântico de fuga e idealização, enquanto  a morte de 
Amâncio é decorrente da voracidade social que a todos consome. 

B) Amâncio e Inocência são símbolos de mundos diferentes, mas ambos são vítimas de modelos sociais 
rigorosos: ela é abatida por uma educação repressora e pela impossibilidade de realização amorosa; ele é 
destruído pela teia de interesses e de mesquinharias que o cerca. 

C) Nas duas obras, manifesta-se um desejo de “construir” um Brasil: em Inocência, através de um encanto 
rural primitivo; em Casa de Pensão, através da enumeração da beleza de ambientes urbanos antes 
inexplorados pela literatura. 

D) A descrição é amplamente usada pelos narradores de ambas as obras: em  Inocência, o quadro da 
paisagem natural é repleto de metáforas e sonoridades; em Casa de Pensão, o ambiente urbano vem 
flagrado através do espaço fechado da pensão e dos diversos retratos humanos. 
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QUESTÃO 13 
As alternativas a seguir enumeram características realistas/naturalistas do romance Casa de Pensão. 
Assinale a que apresentar INCORREÇÃO. 
A) Apresentação de personagens-tipo, com o fim de criticar certos aspectos da sociedade brasileira. 
B) Construção de um mundo psicológico denso, marcado pela hipocrisia social, responsável pelo fracasso 

social e sentimental do protagonista. 
C) Obediência ao princípio determinista que crê na influência do meio para moldar o destino das 

personagens. 
D) Descrença no moralismo romântico, que creditava ao amor e ao caráter as explicações para as atitudes 

das personagens. 
 

QUESTÃO 14 
O livro de crônicas Urubu de Gravata, do mineiro Itamaury Teles, apresenta uma coletânea de histórias 
regionais, escritas pela tinta do cotidiano e pelo humor, como sugere o seu título. Assinale a alternativa  
CORRETA sobre a obra.  
A) O narrador das crônicas, de posse de uma espécie de “luneta” privilegiada, passeia por vários lugares, 

por tempos e personagens diferenciados, evidenciando costumes, lembranças e casos locais. 
B) A exemplo da obra Casa de Pensão, o livro de Itamaury Teles usa do humor corrosivo e ácido para 

criticar os valores da sociedade norte-mineira. 
C) A personagem Inocência parece ter inspirado várias crônicas do autor, pois, invariavelmente, suas 

personagens femininas são idealizadas e frágeis. 
D) O bem e o mal, como na obra A Luneta Mágica, aparecem contrapostos no livro, numa atitude 

romântica e maniqueísta do seu autor. 
 

QUESTÃO 15 
A obra Inocência NÃO apresenta a seguinte característica romântica: 
A) Valorização da temática amorosa, construída dentro dos modelos canônicos do Romantismo. 
B) Construção de uma personagem feminina adequada ao estereótipo de pureza e fragilidade. 
C) O tema da morte é recurso usado para salientar a impossibilidade de realização amorosa. 
D) Ênfase no chamado “Romance de costumes”, dando privilégio ao movimento social burguês. 
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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: Semana, 30 de julho de 2007 
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QUESTÃO 16 
De acordo com o texto, as vítimas de extorsão são selecionadas, EXCETO 
A) por meio de familiares dos prisioneiros que ajudam nas informações de possíveis vítimas. 
B) em avisos bancários contendo nome e endereço das pessoas. 
C) por meio  de um simples catálogo telefônico. 
D) sem intenção determinada, ou seja, ao acaso. 
 

QUESTÃO 17 
“Tenga presente”, no contexto em que se apresenta, só NÃO pode ser substituída por 
A) “preste atenção a todas as recomendações para evitar extorsões.” 
B) “leia atentamente todos os conselhos para evitar extorsão.” 
C) “assegure-se de negociar somente com pessoas certas.” 
D) “fique por dentro de todas as medidas para evitar extorsão.” 
 

QUESTÃO 18 
A proposta do texto é 
A) denunciar possíveis extorsões. 
B) recomendar às pessoas a fazer denúncias.  
C) negociar possíveis fraudes. 
D) ajudar a polícia a resolver extorsões. 
 

QUESTÃO 19 
Sobre o texto, pode-se afirmar que 
A) não devemos dar informações por telefone. 
B) não devemos fornecer informações a empregados de empresas públicas. 
C) não devemos divulgar nossos bens aos outros. 
D) a venda de imóveis deve ser feita por empresas especializadas. 
 

QUESTÃO 20 
A única correspondência CORRETA entre a palavra à esquerda e o seu significado à direita é 
A) brinde = oferecer. 
B) encuestadores = seqüestradores. 
C) suplantar = enganar. 
D) llamadas = perguntas. 
 
 

PROVA DE LÍNGUA INGLESA 
Questões numeradas de 16 a 20 

 
INSTRUÇÃO: Leia o texto 1 e responda às questões de 16 a 18. 
 

TEXTO 1 
PARTING WAYS 
 
Gisele Bündchen, 26, and Victoria’s Secret have ended their affiliation, the model’s 
agent tells PEOPLE. She has decided not to extend the multimillion-dollar deal she 
signed in 2000. A rep for the lingerie company said in a statement, “We wish her all the 
best and thank her for her extraordinary work”. 

 
(PEOPLE. May 14, 2007, page 117 – with adaptations) 

 
  
QUESTÃO 16 
Por meio desse texto, pode-se afirmar que 
A) Gisele Bündchen encerrou seu contrato com a companhia Victoria’s Secret. 
B) a marca Victoria’s Secret não aceitou a proposta de Gisele Bündchen para renovação do contrato. 
C) Gisele Bündchen não estava satisfeita com o valor pago pela Victoria’s Secret. 
D) o agente de Gisele Bündchen disse que a modelo não mais desfilará de lingerie. 
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QUESTÃO 17 
O texto revela que  
A) a companhia Victoria’s Secret acha que não encontrará uma modelo que desenvolva um trabalho tão 

bom quanto o de Gisele Bündchen. 
B) Gisele Bündchen, embora seja considerada pela Victoria’s Secret uma ótima profissional, foi demitida 

pela empresa. 
C) a modelo Gisele Bündchen fechou contrato com uma filial da Victoria’s Secret. 
D) a modelo Gisele Bündchen desfilou para a companhia Victoria’s Secret por cerca de 7 anos. 
QUESTÃO 18 
O título do texto, tendo como base o contexto em que se insere, sugere que 
A) a modelo rompeu o contrato com a Victoria’s Secret para representar uma marca concorrente. 
B) modelo e empresa romperam com a possibilidade de um novo contrato. 
C) modelo e empresa vão seguir caminhos diferentes. 
D) o estilo da Victoria’s Secret não é mais aceito pela modelo Gisele Bündchen. 
 
INSTRUÇÃO: Leia o texto 2 e responda às questões 19 e 20. 
 
Texto 2 
 

 
 

  (SPEAK UP. São Paulo: Editora Peixes, ano XIX, n. 228, May 2006, p. 45 – with adaptations) 
 
QUESTÃO 19 
De acordo com o texto, a pesquisa defende que 
A) o café faz bem somente às mulheres. 
B) o café faz bem ao coração. 
C) o café deve ser evitado por quem tem pressão alta. 
D) o café deve ser tomado em, no máximo, três xícaras diárias. 
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QUESTÃO 20 
Segundo o texto, pode-se afirmar que  
A) a pesquisa constatou que as mulheres que não faziam uso de café apresentaram pressão normal. 
B) a pesquisa foi realizada com mulheres que faziam uso de café e com aquelas que não o usavam. 
C) a pesquisa apontou motivos relevantes para que as pessoas se abstenham de cafeína. 
D) a pesquisa lançou dúvidas sobre o fato de o café fazer bem à saúde.  
 
 

PROVA DE BIOLOGIA 
Questões numeradas de 21 a 26 

 
 
QUESTÃO 21 
Após mais de duas décadas da descoberta do vírus da AIDS, a doença continua sendo um problema de 
saúde pública global. Novos alvos terapêuticos estão sendo pesquisados para bloquear o ciclo viral. A figura 
abaixo apresenta algumas dessas opções terapêuticas. Analise-a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando a figura e o assunto abordado, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA. 
A) Os inibidores da transcriptase reversa inibem a transcrição do DNA viral. 
B) Os inibidores da integrase atuam diretamente na infecção viral. 
C) As quimiocinas bloqueiam, por competição, a entrada viral pelo mesmo receptor. 
D) Os inibidores da protease viral interferem nos receptores da célula do hospedeiro. 
 

QUESTÃO 22 
Os seres vivos são agrupados de acordo com características comuns. O primeiro filo a apresentar sistema 
circulatório na escala evolutiva é denominado 
A) Artrópodes. 
B) Anelídeos. 
C) Celenterados. 
D) Moluscos. 
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QUESTÃO 23 
A taxonomia é a ciência que estuda a classificação dos seres vivos, tendo como objetivo estabelecer uma 
nomenclatura internacional uniformizada, evitando-se confusões em tais denominações. A figura a seguir 
apresenta alguns seres objetos desse estudo. Analise-a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acordo com a figura e o assunto abordado, analise as alternativas abaixo e assinale a que 
REPRESENTA o único filo contemplado na figura. 
A) Platelmintos. 
B) Moluscos. 
C) Equinodermos. 
D) Cordados. 
 

QUESTÃO 24 
Os medicamentos colocados à venda passam por rigorosos testes durante o seu desenvolvimento. No 
entanto, é comum a ocorrência de efeitos originados a partir do seu uso. Analisando essa situação, leia as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 
A) Os efeitos não poderiam acontecer porque a simulação da sua eficácia é realizada em indivíduos com as 

mesmas características que as do futuro usuário. 
B) Efeitos indesejados ao uso de tais medicamentos devem-se ao fato de que, durante os testes em 

humanos, a população inserida na pesquisa é constituída de um número muito menor do que o real. 
C) A simulação da eficácia de tais medicamentos é realizada em laboratórios, o que caracteriza o ambiente 

familiar como único desencadeador dos efeitos indesejados. 
D) Apesar de a pesquisa de desenvolvimento de novos medicamentos obedecer às etapas de um método 

científico, ela não envolve o levantamento de hipóteses.  
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QUESTÃO 25 
Os fungos são organismos vivos, amplamente estudados, que apresentam várias características vantajosas e 
outras prejudiciais à humanidade. Algumas dessas características estão listadas a seguir: 
 

1- Importância ambiental. 
2- Utilização na biotecnologia. 
3- Causadores de doenças em animais. 
4- Problemas na agricultura. 

 

Considerando os itens apresentados e o assunto abordado, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA. 
A) O item 2 é justificado pela ausência de membrana nuclear, o que facilita a manipulação genética. 
B) A reprodução por eliminação de esporos destaca-os como ótimos decompositores da matéria orgânica. 
C) Os problemas causados na agricultura são decorrentes da competição entre fungos e vegetais pelo 

mesmo substrato, uma vez que fungos não parasitam vegetais. 
D) A propriedade dos fungos que justifica os itens 1 e 3 é a digestão extracelular, causando degradação dos 

substratos. 
 

QUESTÃO 26 
Hábitos e comportamentos estão imensamente relacionados à disseminação de microrganismos. A figura a 
seguir refere-se ao ciclo de um patógeno amplamente distribuído no Brasil. Analise-a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando a figura e o assunto relacionado com ela, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA. 
A) O clima local não interfere na transmissão da doença contemplada na figura. 
B) Na referida doença, o hospedeiro definitivo e o intermediário pertencem à mesma espécie. 
C) Indivíduo transmissor do patógeno e indivíduo infectado podem ser a mesma pessoa. 
D) O agente causador da doença, na sua forma adulta, é hermafrodita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

PROVA DE FÍSICA 
Questões numeradas de 27 a 32 

 
 
QUESTÃO 27  
Na figura desta questão temos a representação do ciclo termodinâmico de uma turbina a vapor. Nela, a água 
é a substância de operação, aquecida por uma fonte térmica externa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em cada uma das etapas do ciclo, representadas por A  →  B (etapa de A até B),  B  →  C (etapa de B  
até C), e assim por diante, ocorre um fenômeno físico que se enquadra em algum processo termodinâmico. 
A seguir, temos a descrição dos fenômenos que ocorrem em cada fase: 
  

A →  B : A água  é vaporizada, ocorrendo aumento de volume. 
B →  C : O vapor expande-se, produzindo trabalho. As hélices da turbina e o vapor estão à mesma 

temperatura. Não há trocas de calor. 
C →  D : O vapor passa para o estado líquido, trocando calor com o meio e diminuindo o volume à pressão 

constante. 
D →  A : A bomba, ao comprimir a água, aumenta sua pressão até que esta se iguale à pressão do interior da 

caldeira. Como a água é de difícil compressão, seu volume praticamente não se altera. 
 
Com base nas informações acima, é CORRETO afirmar que os processos que ocorrem em cada fase são   

A) A  → B:  processo adiabático; B → C:  processo isobárico;  C → D: processo isobárico; D → A:  
processo isométrico (aproximado). 

B) A  → B: processo isobárico; B → C:  processo adiabático;  C → D: processo isobárico; D → A: 
processo isométrico (aproximado). 

C) A  → B:  processo isobárico;  B → C:  processo isobárico;  C → D: processo adiabático; D → A:  
processo isométrico (aproximado). 

D) A  → B:  processo isobárico;  B → C:  processo isométrico (aproximado);  C → D: processo isobárico; 
D  →  A: processo adiabático. 

QUESTÃO 28  
Uma xícara, com 160 g de café quente, é resfriada, sendo sua temperatura diminuída de 40oC. A quantidade 
de calor perdida por esse café é suficiente para fundir uma quantidade de gelo, a 0oC, igual a 
 
A) 16 g. 
B) 32 g. 
C) 40 g. 
D) 80 g. 
 

V 

P 

D

BA

C 

Dados: 
calor específico da água = 1 cal/gºC 
calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g 
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QUESTÃO 29  
A figura representa a força aplicada sobre um corpo na direção e sentido de seu deslocamento. O trabalho 
realizado pela força para deslocar o corpo na distância indicada é igual a 
 
A) 40 J. 
B) 20 J. 
C) 10 J. 
D) 30 J. 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 30  
Uma determinada máquina térmica deve operar em ciclos entre as temperaturas de 27 oC e 227 oC. Em cada 
ciclo, a máquina retira 1 kcal de calor da fonte quente. O valor do trabalho realizado pela máquina, em cada 
ciclo, é igual a 
 
A) 400 cal. 
B) 600 cal. 
C) 500 cal. 
D) 1000 cal. 
 
QUESTÃO 31  
Para determinar o raio de curvatura de um espelho esférico côncavo, um estudante fez o seguinte 
procedimento: deslocou uma pequena lâmpada acesa ao longo do eixo principal do espelho esférico 
côncavo até que a posição da imagem formada pelo espelho coincidisse com a posição do objeto. Sabendo-
se que a posição da lâmpada é de 24 cm em relação ao vértice do espelho, o raio de curvatura é igual a 
 
A) 24 cm. 
B) 60 cm. 
C) 36 cm. 
D) 48 cm. 
 
QUESTÃO 32  
Uma bala de massa m = 8g é disparada, horizontalmente, sobre um bloco de madeira de massa M = 9kg, 
que está em repouso. Após o choque inelástico, a velocidade do bloco é de 0,4m/s. A velocidade da bala, 
antes do choque, era de 
 
A) 460,5 m/s. 
B) 550,4 m/s. 
C) 660,5 m/s. 
D) 450,4 m/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F (N) 

d(m) 

10 

0               2                         5      

M

m

M + m 
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PROVA DE GEOGRAFIA 
Questões numeradas de 33 a 38 

 
 
QUESTÃO 33  
Observe a figura. 

 
 
A vegetação mostrada na figura é típica 
A) do complexo do Pantanal, que representa um mosaico de paisagens. 
B) dos campos rupestres, que ocorrem no alto de algumas serras. 
C) da caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro. 
D) da vegetação litorânea, que se desenvolveu sobre uma extensa faixa de falésia. 
 
QUESTÃO 34  
Leia o texto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: http://www.globo.com/noticias/brasil 
 
Sobre o assunto do texto, é INCORRETO afirmar que o sismo ocorrido no Acre 
 

A) foi um terremoto de baixa magnitude, considerando-se a escala Ricther, que mede a intensidade dos 
sismos. 

B) foi do tipo interplacas, que acontece em função do choque das bordas de duas placas tectônicas. 
C) aconteceu quando as placas se quebraram a grandes profundidades e, por isso, não provocou danos. 
D) demonstrou que o território brasileiro, apesar da formação geológica antiga, está sujeito a tremores de 

terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terremoto de 6,1 graus é registrado no Acre 
Um terremoto com magnitude de 6,1 atingiu a região da Amazônia, no Brasil, por volta das 10h30 deste 
sábado (21/7). O epicentro do terremoto ocorreu a 100 quilômetros do município de Cruzeiro do Sul, no
Acre, segundo informações do Observatório de Sismologia da Universidade de Brasília (UNB). Apesar
da magnitude do sismo, o tremor não teve conseqüências graves, pois ocorreu a cerca de 600 quilômetros
de profundidade. 
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QUESTÃO 35  
Leia o texto. 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O Globo, 29/7/2007 
 

A chamada crise aérea pela qual passa o Brasil deixa evidente alguns problemas ligados ao setor de 
transportes, EXCETO 
A) A subutilização de aeroportos com ociosidade, como Viracopos, na Grande Campinas; Confins, na 

Grande BH; Galeão, no RJ, entre outros. 
B) A precariedade do sistema ferroviário de transporte de passageiros que precisa de novos investimentos 

em âmbito nacional. 
C) A falta de um planejamento para a malha viária nacional que não seja restrito só ao transporte aéreo e 

rodoviário. 
D) A localização de aeroportos, que possuem grande tráfego aéreo, em áreas já amplamente urbanizadas. 
 

QUESTÃO 36  
Analise o gráfico. 

 

Assinale a alternativa que NÃO contribuiu para redução da taxa de natalidade brasileira. 
 

A) Urbanização.  
B) Políticas antinatalistas. 
C) Casamentos tardios. 
D) Consciência do custo de formação do indivíduo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crise aérea engarrafa as estradas: movimento aumentou de 25% para 40% 
 

RIO E BRASÍLIA - Os reflexos da crise aérea engrossaram os engarrafamentos no último fim de semana
das férias escolares de julho. Num período em que o movimento de veículos costuma aumentar em 25%,
a Polícia Rodoviária Federal registrou alta de até 40% em rodovias das regiões Sul e Sudeste, segundo
balanço divulgado neste domingo à tarde. São Paulo e Rio de Janeiro lideraram as estatísticas, informou 
boletim. Na Rodoviária Novo Rio, o movimento foi quase 70% a mais do que o esperado.  
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QUESTÃO 37  
Analise o gráfico. 
 

 
A análise do gráfico permite concluir que 
A) o período militar apresenta um número pequeno de mortes no campo, porque o movimento de luta pela 

terra era inexistente. 
B) o aumento dos assassinatos no campo brasileiro coincide com o momento da redemocratização do país. 
C) os conflitos fundiários aumentaram na década de 1990, quando surgiu o Movimento dos Sem-Terra, o 

MST. 
D) a morte de pessoas relacionadas com a luta pela posse de terra se reduziu, no ano 2000, porque, 

finalmente, foi realizada a reforma agrária no país. 
 

QUESTÃO 38  
O governo Collor lançou, em 1990, um plano de estabilização econômica que se apoiava nos seguintes 
pontos, EXCETO 
A) Eliminação dos monopólios do Estado em telecomunicações e petróleo e fim da discriminação de capital 

estrangeiro. 
B) Abertura da economia ao ingresso de produtos e serviços importados, por intermédio da redução e/ou 

eliminação dos impostos de importação. 
C) Aumento da participação do Estado no setor produtivo, por intermédio de empresas estatais na 

concessão de exploração de infra-estrutura.  
D) Confisco, por 18 meses, dos depósitos bancários em dinheiro, tanto em caderneta de poupança quanto 

em outros tipos de investimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CPT e MST 
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PROVA DE HISTÓRIA 
Questões numeradas de 39 a 44 

 
QUESTÃO 39  
Contestado, fenômeno social ocorrido nas primeiras décadas do século XX, no Brasil, relacionou-se, entre 
outros elementos, a 
A) reforma agrária que distribuiu parcela do território contestado à população paranaense, contestação, por 

parte dos catarinenses, da proposta republicana de governo e da abertura de estradas de ferro 
favorecendo a ligação do Sudeste ao Sul do país. 

B) pregações missionárias de líderes defensores do retorno à Monarquia, que aglutinavam repúdio à crença 
no poder da Igreja como esteio da conservação da sociedade, bem como oposição à utilização de capital 
nacional na construção de vias férreas. 

C) concessão de terras a empresas estrangeiras pelo governo brasileiro, consolidação do sistema oligárquico 
republicano e expropriação e exploração das populações menos favorecidas, notadamente aquelas 
formadas por lavradores, extrativistas, serradores, madeireiros, entre outros. 

D) presença de “estrangeirados” ou imigrantes que contestavam a ausência do controle do Estado sobre a 
questão fundiária, o monopólio da posse da terra pelos “coronéis” locais e a ausência de instituições 
educacionais afinadas com o pensamento racionalista em voga na Europa. 

 

QUESTÃO 40  
 “De pé ficaremos todos 
E com firmeza juramos 
Quebrar tesouras e válvulas 
e pôr fogo às fábricas daninhas.” 
 

(Canção dos quebradores de máquinas do século XIX. HUBERMAN, Leo. História da Riqueza do Homem. São Paulo) 
 

Essa canção é atribuída a pessoas que integravam um movimento chamado 
 

A) Ludismo, cujos seguidores atribuíam às máquinas a situação de miséria e desemprego em que viviam. 
B) Cartismo, cujos seguidores defendiam a abolição do uso das máquinas e o voto secreto universal e 

masculino. 
C) Anarquismo, cujos seguidores atribuíam a Deus, ao Estado e às máquinas a falta de liberdade humana. 
D) Liberalismo, cujos integrantes defendiam a liberdade de comércio e a destruição das máquinas. 
 

QUESTÃO 41  
 “Ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de outra pessoa sem dar 
consentimento (...). O grande objetivo da união dos homens em comunidades, submetidos ao governo, é a 
preservação da propriedade. (...) Não possuem autoridade o homem ou vários que passaram a fazer lei sem 
que o povo os tenha escolhido para essa tarefa. Então, o povo não está subjugado a obedecer. (...) Sempre 
que os legisladores tentarem tirar e destruir a propriedade do povo, ou reduzi-lo à escravidão sob poder 
arbitrário, o povo pode entrar em guerra contra o governo.” 
 

(LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo civil. Citado por SCHMIDT, Mario. Nova História Crítica. São Paulo: Nova 
Geração, 2005, p. 244.) 
 

As informações acima 
A) constituem uma teoria criada para rebater as propostas do chamado “socialismo científico” de Marx e 

Engels que advogavam o fim da propriedade privada. 
B) expressam o pensamento autoritário e elitista, inerente do mundo capitalista, ao eleger a garantia da 

propriedade como a mais importante de todas as funções dos governos. 
C) sintetizam os princípios liberais que estabelecem uma relação direta entre a existência e a proteção da 

propriedade com o exercício da liberdade. 
D) representam a vertente utópica do socialismo, segundo a qual é possível conquistar a liberdade e 

igualdade entre as pessoas pela via pacífica e democrática. 
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QUESTÃO 42  
A independência do Haiti se diferencia dos movimentos de independência dos demais países latino-
americanos por 
A) implantar um regime socialista, abolindo a propriedade privada e nacionalizando a economia. 
B) implantar um regime político cuja base era a monarquia absolutista, pautada no Direito Divino. 
C) renegar os princípios revolucionários franceses, inclusive o de igualdade, em voga desde 1789. 
D) ter sido feita por escravos insurretos que, ao mesmo tempo, aboliram a escravidão no país. 
 

QUESTÃO 43  
Acerca da Constituição Brasileira de 1824, é INCORRETO afirmar que 
A) estabeleceu um governo centralizado com amplas atribuições para, entre outras coisas, assegurar a 

unidade territorial. 
B) instituiu o Poder Moderador, atribuindo ao Congresso, formado pela Câmara dos Deputados e Senado, 

amplos poderes. 
C) garantiu a manutenção da união entre a Igreja e o Estado e estabeleceu o catolicismo como religião 

oficial do Brasil. 
D) oficializou a vitaliciedade do Senado, a nomeação dos presidentes de província pelo Imperador e o voto 

censitário. 
 

QUESTÃO 44  
 

 
Defunto -  O cavalheiro que vai à cidade quer ter a gentileza de me fazer visar este título de eleitor? 
 

 (Fonte: ALENCAR, Francisco; RAMALHO, Lucia Carpi e RIBEIRO, Marcos V. Toledo.  
História da Sociedade Brasileira. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1985.) 

 
A charge faz referência direta 
A) à troca de favores entre eleitores  e candidatos a cargos políticos, prática muito comum no Brasil da 

chamada República Velha. 
B) à ausência de uma Justiça Eleitoral em âmbito nacional, à precariedade dos processos eleitorais e às 

fraudes presentes nas primeiras décadas da República. 
C) ao predomínio dos grandes proprietários rurais, no processo político brasileiro, no período monárquico e 

na Primeira República. 
D) à sobrevivência dos velhos costumes políticos, no Brasil urbano e industrial, traduzida nas práticas 

clientelistas que garantem a hegemonia das lideranças conservadoras. 
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PROVA DE MATEMÁTICA 
Questões numeradas de 45 a 54 

 
QUESTÃO 45  
O domínio, a imagem e o período da função f, definida por xy sen2 += , são, respectivamente, 

A) ℝ+, [1, 3], π. 
B) ℝ, [0, 1], 2π. 
C) ℝ, [–2, 2], 2π. 
D) ℝ, [1, 3], 2π. 
 
QUESTÃO 46  
O tampo de uma mesa circular foi dividido em 6 setores circulares congruentes e, em um desses setores, foi 
colocada uma forma circular tangente ao círculo e aos segmentos do setor, como mostra a figura abaixo. 
Qual o raio dessa forma? 
 
A) 6. 
B) 3. 
C) 4,5. 
D) 3,5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 47  
Ao enumerar as páginas de um livro, o algarismo 5 apareceu 66 vezes. Quantas páginas tem esse livro? 
 
A) 350 páginas. 
B) 305 páginas. 
C) 365 páginas. 
D) 355 páginas. 
 
QUESTÃO 48  
O Código Morse usa palavras contendo de 1 a 4 letras, representadas por ponto e traço. Quantas palavras 
existem no Código Morse? 
A) 15. 
B) 24. 
C) 28. 
D) 30. 
QUESTÃO 49  

O coeficiente de 3x , no desenvolvimento de 
7

4 1






 −

x
x , é 

A) –21. 
B) 21. 
C) 5. 
D) –5. 
 

y 

x 

9 

–9 

9  –9 
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QUESTÃO 50  
Dos 50 alunos de uma classe, 10 foram reprovados em História, 12 reprovados em Matemática, sendo que 6 
foram reprovados em História e Matemática. Um aluno é escolhido ao acaso. Sabendo-se que ele foi 
reprovado em Matemática, a probabilidade de ele também ter sido reprovado em História é 

A) 
50
12 . 

B) 
2
1 . 

C) 
50
10 . 

D) 
10
6 . 

 

QUESTÃO 51  
As afirmações abaixo são falsas, EXCETO 
A) Duas retas que não têm ponto comum são paralelas. 
B) Duas retas coincidentes são coplanares. 
C) Duas retas que têm um ponto comum são concorrentes. 
D) Duas retas paralelas a um mesmo plano são necessariamente paralelas entre si. 
 

QUESTÃO 52  
A figura abaixo é a representação de um tabuleiro. 
 
 
 
 
 
 
 
Qual o comprimento de uma linha esticada da extremidade A à extremidade D do tabuleiro? 
 
A) cm15 . 
B) cm510 . 
C) cm105 . 
D) cm210 . 
 

QUESTÃO 53  
Na figura abaixo, o triângulo retângulo hachurado gira em torno do eixo Oy. As medidas nos eixos são 
dadas em centímetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O volume do sólido obtido pela rotação é 
 

A) 318 cmπ . 
B) 36 cmπ . 
C) 312 cmπ . 
D) 324 cmπ . 
 

x 

y 

0 3 

2 

A 
5cm 

F E 

C 

D 

B 9cm 
12cm 
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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 54  

O determinante da matriz M = (mij) de ordem 3, onde 




>+
≤−

=
jiji
jiji

mij  se ,
 se ,

, é 

A) 
054
103
210

−
−−

. 

 

B) 
210
103

054

−−
− . 

 

C) 
054
203
310

−
−−

. 

 

D) 
012
501
430

−−
− . 

 
 
 
 

PROVA DE QUÍMICA 
Questões numeradas de 55 a 60 
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QUESTÃO 55  
Experimentalmente, é possível observar que o açúcar se dissolve na água, mas a solução resultante conduz 
tão pouco a corrente elétrica quanto a água pura. Ao contrário da solução de açúcar, a solução de cloreto de 
sódio, NaCl, conduz eletricidade, seja em maior ou menor intensidade. 
 

Em relação à solubilidade dos solutos em água e à condutibilidade elétrica das soluções, é INCORRETO 
afirmar que 
A) a facilidade ou não com que uma solução salina conduz eletricidade depende da quantidade de íons. 
B) a água, por apresentar poucos íons, permite a dissolução do açúcar e impede a condutividade da solução. 
C) a maior ou menor intensidade da condução elétrica é determinada pela concentração da solução salina. 
D) a dissolução do açúcar se deve à semelhança de interações entre as moléculas das substâncias. 
 

QUESTÃO 56  
As placas da bateria de chumbo, usadas nos automóveis, são constituídas por uma mistura de 94,0 % de 
chumbo, Pb, e 6,0 % de antimônio, Sb. Assim, é possível afirmar que uma amostra de 25,0 g da placa da 
bateria contém, aproximadamente, 
 

A) 26,6 g de chumbo. 
B) 25,0 g de antimônio. 
C) 2,5 g de antimônio. 
D) 23,5 g de chumbo. 
 

QUESTÃO 57  
As reações da água com os metais em diferentes temperaturas mostram que esses elementos variam muito 
em reatividade. Zinco, alumínio e ferro não reagem com água fria como o cálcio, mas reagem com vapor em 
temperaturas altas, formando hidrogênio e seus respectivos óxidos. Já o cobre não reage com água fria nem 
com vapor para produzir hidrogênio. Os produtos dessas reações resultam em um mol de hidróxido, X, e um 
mol dos óxidos Y, Z e T, como mostram as equações: 
 

Ca(s)  +  2H2O(l)                  H2(g)  +  X 
 
Zn(s) + H2O(g)                  H2(g)  +  Y 
 
2Al(s)  +  3H2O(g)                  3H2(g)  +  Z 
 
3Fe(s)  +  4H2O(g)                  4H2(g)  +  T 
 
Em relação à reatividade dos metais envolvidos e aos produtos formados, é CORRETO afirmar que  
A) os metais zinco, alumínio e ferro são menos reativos que o cobre. 
B) o óxido do ferro (T) pode ser representado pela fórmula Fe2O3. 
C) as fórmulas de X e Y representam uma mesma função química. 
D) o metal cálcio é mais reativo que o zinco, alumínio, ferro e cobre. 
 

QUESTÃO 58  
O etanol (C2H5OH) é um combustível muito utilizado atualmente e pode ser obtido industrialmente pela 
hidratação do etileno (C2H4), como mostra a equação química: 
 
 
 

Sabendo-se que as entalpias padrões de combustão (∆Ho
c) do etanol e do etileno são –1367,1 kJ e –1411,1 kJ, 

respectivamente, a entalpia padrão (∆Ho), em kJ, da reação de obtenção industrial do etanol é 
A) –  44,0. 
B) 2778,2. 
C) 44,0. 
D) –2778,2. 
 
 
 
 
 

C2H4(g)   +   H2O(l)                      C2H5OH(l)
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QUESTÃO 59  
A chuva ácida é um problema ambiental causado quando gases provenientes de atividades antrópicas se 
transformam em ácidos na atmosfera. Em contato com os monumentos à base de mármore (CaCO3), a 
chuva ácida corrói tais monumentos devido à reação do ácido com o mármore. 
Supondo-se que seja formado ácido sulfúrico na atmosfera, o sal produzido na reação com o mármore é 
A) Ca2(SO4)3. 
B) CaSO3. 
C) CaSO4. 
D) Ca(HSO3)2. 
 

QUESTÃO 60  
As equações a seguir representam a reação espontânea da célula eletroquímica constituída de eletrodos de 
cobre (Cu) (I) ou de zinco (Zn) (II) e hidrogênio (H2), em condições padrões: 
 
 
 
Analisando-se as equações dadas, todas as alternativas estão corretas, EXCETO 
 

A) o metal cobre não se dissolve em soluções ácidas e o zinco, sim. 
B) a capacidade de oxidação do Cu2+ é menor do que a do íon H+. 
C) o eletrodo H+/H2 constitui o cátodo da célula eletroquímica II. 
D) o metal zinco é um agente redutor mais forte do que o hidrogênio. 
 
 
 

(I)       Cu2+(aq)   +   H2(g)                    Cu(s)   +   2H+(aq) 
(II)      Zn(s)   +   2H+(aq)                      Zn2+(aq)   +   H2(g) 


