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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 
 
 

01- Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 
 

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: Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 08. 
 

Respeitável público 
CARLOS HEITOR CONY 

 

Mania recente obriga os oradores e comunicadores em geral a citar, no início de suas falas ou 
discursos, o indefectível "brasileiros e brasileiras". Nas reuniões especializadas, a expressão muda para 
doutoras e doutores, acadêmicos e acadêmicas, professores e professoras, eleitores e eleitoras — e por aí 
vai. 

Fez parte das conquistas atribuídas à campanha do feminismo mais desvairado. As mulheres querem 
ser citadas, e não englobadas genericamente no masculino tradicional. No cristianismo, durante séculos, elas 
não se sentiam rejeitadas. Nem quando Bach, por exemplo, deu a uma de suas peças mais famosas o nome 
de "Jesus, alegria dos homens". Nem sobre a expressão aceita universalmente entre os católicos, "Jesus, 
salvador dos homens", JHS para os íntimos. 

Nos circos, com a sabedoria da tradição, prevalece a forma ambígua do "respeitável público", que 
junta homens e mulheres no mesmo saco, sem distinção ou prioridade. Ninguém fica ofendido, ainda mais 
porque todos se consideram respeitáveis. 

Não sei qual foi o político que por primeiro usou a expressão "brasileiros e brasileiras". Cheira a 
Brizola, mas talvez tenha sido criada por Sarney, Collor ou Ulysses Guimarães. Hoje, todos usam a 
distinção de gênero, como se a humanidade fosse constituída de dois seres especiais e estanques, quando, na 
realidade, a própria palavra (humanidade) lembra a raiz comum de todos nós: a condição humana, e não a 
condição humana e feminina. Exceção notável: acabaram-se as poetisas, todos agora são poetas. 

Nos shows, com plateia mais descomprometida, é tradicional o "senhoras e senhores". Prefiro o 
elegante "respeitável público" dos circos, é o único lugar onde todos ficamos realmente iguais como quer a 
Constituição. 

Folha de São Paulo – 13/4/2010. 
 

QUESTÃO 01 
Quando o autor utiliza “cheira a Brizola”, pretende dizer que a expressão 
A) é o que distingue Brizola de Ulisses Guimarães. 
B) reflete o pedantismo de Brizola. 
C) é típica do político Brizola. 
D) demonstra a sabedoria que caracterizava Brizola. 
 

QUESTÃO 02 
Para o autor, nos locais em que se reúnam várias pessoas e que haja preleção feita por alguém, para dirigir-
se a essas pessoas 
A) ele acredita que é importante dirigir-se ao público, especificando-se os gêneros. 
B) ele prefere os termos generalizantes, sem especificação de gênero. 
C) ele opta convictamente pelo uso do masculino nas comunicações em que haja público masculino e 

feminino. 
D) ele aconselha que, primeiramente, o orador utilize, na invocação, o termo adequado para dirigir-se às 

mulheres e, só em seguida, dirigir-se aos homens. 
 

QUESTÃO 03 
O autor cita o título da música de Bach, intitulada “Jesus, alegria dos homens” e a expressão “Jesus, 
salvador dos homens” para mostrar que, EXCETO 
A) não houve rejeição do público feminino, no cristianismo, ao uso da expressão “dos homens”. 
B) o uso da expressão “dos homens”, nessas duas frases, não pressupõe rejeição à condição feminina. 
C) todo mundo respeita essas duas expressões, apesar de elas possuírem um teor machista. 
D) o uso da expressão “dos homens” não demonstra o predomínio da opinião masculina da época. 
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QUESTÃO 04 
A expressão “a condição humana” engloba, de acordo com o texto, 
A) a condição masculina. 
B) a condição masculina e a feminina. 
C) a distinção entre homens e mulheres. 
D) a condição de dois tipos de seres especiais e estanques. 
 

QUESTÃO 05 
Marque a alternativa em que o particípio tem valor adjetivo, com a função sintática de predicativo do 
sujeito. 
A) “Ninguém fica ofendido...” (linha 11)     
B) “As mulheres querem ser citadas...” (linhas 5-6)    
C) “... como se a humanidade fosse constituída...” (linha 15)      
D) “... talvez tenha sido criada por Sarney...” (linha 14)     
 

QUESTÃO 06 
Marque a única alternativa em que o adjetivo precede o substantivo 
A) “Mania recente” (linha 1). 
B) “forma ambígua” (linha 10). 
C) “condição humana” (linha 16). 
D) “único lugar” (linha 19). 
 

QUESTÃO 07 
Em todas as alternativas, o termo sublinhado relaciona-se com o verbo da passagem e é um adjunto 
adverbial, EXCETO em 
A) “Prefiro o elegante respeitável público dos circos...” (linhas 18-19) 
B) “Nos shows (...), é tradicional o ‘senhoras e senhores’.” (linha 18)     
C) “Hoje, todos usam a distinção de gênero...” (linhas 14-15)     
D) “Nem sobre a expressão aceita universalmente entre os católicos...” (linha 8)     
 

QUESTÃO 08 
Pode-se deduzir do contexto em que é usado “indefectível” (linha 2)   que o sinônimo que melhor se aplica a 
esse adjetivo é  
A) incontestável. 
B) infalível. 
C) imutável. 
D) indestrutível. 
 

QUESTÃO 09 
Leia o texto abaixo. 
 

“Antonio era o ausente, ele partia e eu ficava, ele sempre viveu uma eterna partida, em estado de viagem, 
um pássaro migrador, e eu parada no mesmo lugar feito uma palmeira, e ele, o sabiá que apenas pousa um 
instante”. (MIRANDA, 2002, p. 113) 
 

Faça uma leitura do fragmento acima, estabelecendo uma relação com toda a narrativa do romance Dias e 
Dias, de Ana Miranda, e assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Feliciana desloca o seu olhar para a sua condição de mulher no espaço familiar, que não lhe dá liberdade 
para decidir o seu próprio destino. 

B) A imagem da palmeira e do sabiá, recuperados em toda a narrativa, são elementos que simbolizam a 
Pátria nos versos de Gonçalves Dias.  

C) A personagem Feliciana, ao contar a história de vida do poeta Antonio, também constrói a sua própria 
história, que apresenta a vida de uma mulher sem voz, na sociedade da época. 

D) A narradora se coloca como uma biógrafa no texto, expondo uma visão distanciada dos acontecimentos, 
principalmente quando descreve o personagem biografado, Antonio.  
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QUESTÃO 10 
Leia os textos a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faça uma leitura interpretativa do fragmento de texto retirado do poema “Olhos verdes”, de Gonçalves Dias, 
e assinale a alternativa que está INCORRETA. 
A) Essas estrofes expressam um tom mórbido dos poetas da última geração romântica no Brasil. 
B) A melodia é elemento recorrente na lírica romântica e está presente nas estrofes acima através  das 

rimas, da aliteração e da assonância em alguns versos e do uso do refrão. 
C) O eu lírico projeta na natureza um sentimento amoroso, de forma que os “olhos verdes” da amada se 

transformam na cor do mar, das esmeraldas e dos prados. 
D) O poema exprime um tom que permite ao leitor capturar sugestivamente a atmosfera lírica do poema. 
 

QUESTÃO 11 
Leia o texto a seguir. 
 
“Maria Luíza acha que os versos aos olhos verdes não foram escritos para mim, porque meus olhos não são 
verdes, e que Antonio jamais se apaixonaria por mim, embora tenha se apaixonado por centenas de moças e 
mulheres e senhoras e viúvas, nem mesmo me amaria como alguma coisa preciosa recordação de sua 
infância, Antonio não poderia amar alguém como eu nem deve lembrar-se de mim, diz Maria Luíza, que o 
conhece melhor do que eu, ao menos ela acha assim, e quando Maria Luíza diz algo sobre Antonio é preciso 
se levar em conta porque ela lê as cartas que Antonio escreve para Alexandre Teófilo que é com certeza o 
melhor amigo de Antonio e seu confidente, Maria Luíza até mesmo mostra-me as cartas de Antonio a 
Alexandre Teófilo e essas cartas são verdadeiros relatórios da vida de Antonio, muitos sinceros, os homens 
costumam abrir seu coração aos outros homens de forma que nunca os fazem para as mulheres.” 
(MIRANDA, 2002, p. 17) 
  
Faça uma leitura do texto acima retirado do romance Dias e Dias, de Ana Miranda, relacionando-o com o 
fragmento do poema “Olhos verdes”, de Gonçalves Dias, apresentado na questão anterior, e assinale a 
alternativa que está INCORRETA. 
A) A personagem Feliciana é uma mulher que viveu na mesma época do poeta, apaixona-se por ele, 

recriando os seus dias de vida que vão  desde a infância até a morte. 
B) O retrato do poeta é construído por Feliciana a partir de fatos que ela presenciou na cidade de Caxias, de 

relatos de cartas que o poeta enviou para o amigo e de seus poemas. 
C) A personagem Feliciana, como uma mulher que ama em silêncio, coloca-se como leitora do poema 

“Olhos verdes”, identificando-se com a mulher que inspira o poeta. 
D) A personagem Feliciana estabeleceu uma relação de amizade com o poeta durante a infância, por isso 

ganha do amigo o poema “Olhos verdes”. 
 

SÃO UNS OLHOS verdes, verdes, 
Uns olhos de verde-mar. 
Quando o tempo vai bonança; 
Uns olhos cor de esperança. 
Uns olhos por que morri; 
      Que ai de mi! 
Nem já sei qual fiquei sendo 
       Depois que os vi! 
 
Como duas esmeraldas, 
Iguais na forma e na cor, 
Tem luz mais branda e mais forte, 
Diz uma – vida, outra – morte; 
Uma – loucura, outra – amor. 

        Mas ai de mi! 
Nem já sei qual fiquei sendo 
        Depois que os vi! 
 
São verdes da cor do prado, 
Exprimem qualquer paixão, 
Tão meigamente derramam 
Tão facilmente se inflamam 
Fogo e luz do coração; 
        Mas ai de mi! 
Nem já sei qual fiquei sendo 
         Depois que os vi! 
(DIAS, 2001, p. 121) 
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QUESTÃO 12 
Leia com atenção o trecho do romance Casa Velha, de Machado de Assis. A seguir, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
“Comecei logo a recolher os materiais necessários, jornais, debates, documentos públicos, e a tomar notas 
de toda a parte e de tudo. No meado de fevereiro, disseram-me que, em certa casa da cidade, acharia, além 
de livros, que poderia consultar, muitos papéis manuscritos, alguns reservados, naturalmente importantes, 
porque o dono da casa, falecido desde muitos anos, havia sido ministro de Estado. Compreende-se que esta 
notícia me aguçasse a curiosidade. A casa, que tinha capela para uso da família e dos moradores próximos, 
tinha também um padre contratado para dizer missa aos domingos, e confessar pela quaresma: era o Rev. 
Mascarenhas.” (1999, p. 65) 
A) A escrita, em 1ª pessoa, embora contida, deixa entrever impressões pessoais e alguma ironia em seu 

narrador. 
B) O narrador, um velho cônego da Capela Imperial, confessa que a sua escrita tem a motivação de revelar 

a todos a hipocrisia reinante nas classes sociais abastadas. 
C) A imagem da casa, senhorial e com ares de fidalguia, reflete-se na imagem da maior parte de seus 

moradores. 
D)  No ambiente da casa velha, articulam-se fatos da vida familiar e acontecimentos do espaço social 

brasileiro. 
 

QUESTÃO 13 
Leia o trecho a seguir. 

 

“Realmente, era uma criatura adorável, espigadinha, não mais de dezessete anos, dotada de um par de olhos 
como nunca mais vi outros, claros e vivos, rindo muito por eles, quando não ria com a boca [...]. 
Contemplei-a alguns instantes com infinito prazer. Fiei-me no caráter de padre para saborear toda a 
espiritualidade daquele rosto comprido e fresco, talhado com graça, como o resto da pessoa.” (Machado de 
Assis, 1999) 
 

Esse trecho, extraído do romance Casa Velha, apresenta a descrição da personagem Lalau, que chega ao 
leitor por meio dos olhos do narrador. Com base no fragmento e na leitura do livro, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
A) A descrição demonstra, por meios de pistas sutis, certo interesse masculino no olhar que descreve a 

moça. 
B) A qualidade de padre desfaz toda intenção maliciosa do retrato de Lalau feito pelo narrador. 
C) A maneira como o narrador retrata Lalau evidencia o tom da desconfiança machadiana acerca da 

natureza humana. 
D) A apreciação que o padre faz de Lalau denuncia ao leitor a sua posição ambígua na narrativa. 
 

QUESTÃO 14 
Leia com atenção o fragmento de uma crônica machadiana, datada de 5 de abril de 1888. A seguir, assinale 
a alternativa INCORRETA. 
 

“Não senhor, não tenho papas na língua, e é para vir a tê-las que escrevo. Se as tivesse, engolia-as e estava 
acabado. Mas aí está o que é; eu sou um pobre relojoeiro, que, cansado de ver que os relógios deste mundo 
não marcam a mesma hora, descri do ofício. A única explicação dos relógios era serem iguaizinhos, sem 
discrepância; desde que discrepam, fica-se sem saber nada, porque tão certo pode ser o meu relógio, como o 
do meu barbeiro.” (2009, p. 84) 
 

A) O narrador reconhece ironicamente a relatividade dos valores, das opiniões e das verdades na sociedade. 
B) Ao reconhecer que os relógios não são iguais, o narrador lança desconfiança até sobre a sua própria 

escrita, ela própria um testemunho de apenas um lado da realidade. 
C) O narrador da crônica revela espírito desajustado, à semelhança dos românticos que não se adaptavam à 

realidade circundante e, por isso, recorriam às fugas. 
D) A metáfora dos relógios revela suspeição aos dogmas, às verdades absolutas e à aparente hegemonia das 

instituições sociais. 
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QUESTÃO 15 
O romance Casa Velha e as Crônicas Selecionadas, de Machado de Assis, são exemplos de retratos da 
sociedade brasileira, do final do século XIX. Relatos do mesmo autor são, entretanto, testemunhos de uma 
escrita ficcional, no primeiro caso, e de uma escrita jornalística, o que se aplica às crônicas.  A leitura de 
ambas as obra autoriza o leitor a concluir: 
A) Nos dois casos, os narradores apresentam ao leitor uma percepção irônica e crítica dos fatos. 
B) Enquanto o romance descreve a cena íntima e uma família nobre e altiva, a crônica jornalística detém-se 

no comportamento da classe popular. 
C) Nos dois casos, as relações humanas revelam o espírito bucólico e sonhador do cidadão fluminense. 
D) O cronista e o narrador do romance são ambos clérigos, que usam a batina para se isentarem das 

situações aparentemente pecaminosas. 
 
 
 

PROVA DE LÍNGUA ESPANHOLA 
Questões numeradas de 16 a 20 

 

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

necessário. 
 
 

Una nueva herramienta informática 
 
 Tizas, borradores y cuadernos pueden tener los días contados en los colegios con el nuevo Tablet PC 
si prospera la iniciativa puesta en marcha en Ariño (Teruel) por el Departamento de Educación y Ciencia del 
Gobierno de Aragón en colaboración con Microsoft. 
 Esta herramienta, muy similar a un ordenador portátil, permite a los niños acceder a Internet, grabar 
archivos de audio, disponer de imágenes, etc. Además, carece de teclado y es necesario escribir con un 
“lápiz digital”. De esta forma, los alumnos siguen perfeccionando su escritura como si escribieran sobre el 
papel, Y el Tablet PC se encarga de transformar el texto a formato Word. Otra de las ventajas de estos 
aparatos es que son inalámbricos, así los alumnos pueden moverse por el aula o incluso trabajar desde el 
exterior a una distancia máxima de cien metros. 
 También aprenden a utilizar Internet y a buscar información. “Ellos mismos montan la página y la 
suben a Internet al final del día”, afirmó José Antonio Blesa, director del centro, “así los padres pueden ver 
desde casa la evolución de sus hijos  y su participación en los trabajos de clase”. La consejera de Educación 
y Cultura del Gobierno Aragón, Eva Almunia, explicó que el único inconveniente que, hasta ahora, presenta 
el Tablet PC es que los niños no pueden llevárselo a casa, aunque “estamos pensando en encontrar algún 
tipo de seguro para que los alumnos puedan utilizarlo fuera del centro”, afirmó.  Blesa aseguró que las 
nuevas tecnologías van a transformar la idea de escuela que hemos tenido hasta ahora aunque “no son 
suficientes ni suponen un buen funcionamiento”, dijo “la barrera está en el profesorado, necesitamos 
profesores innovadores, con visión”. Y Rosa García, consejera delegada de Microsoft en España, añadió 
que: “es fundamental tener un profesorado formado y motivado” y que “en la educación se va a trabajar de 
forma distinta y esto va a suponer un acercamiento diferente a los idiomas, la informática e incluso la 
estructuración de contenido”. 

María Cano Ezcurra- Ariño Teruel ( Periódico La Razón). 
 
QUESTÃO 16 
De acordo com o texto,  
A) o professor, com o uso cada vez mais constante de tecnologias, deixará de ser protagonista. 
B) o professor que não se adaptar às novas tecnologias não terá mais espaço na escola. 
C) o Tablet PC dispensa o uso do teclado.  
D) os pais participam da aula dos seus filhos de maneira simultânea depois do advento do Tablet PC. 
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QUESTÃO 17 
O texto aborda, EXCETO 
A) as diferenças entre o Tablet PC e o computador. 
B) a escassez de Tablet PC como motivo principal de os alunos não poderem levá-lo para casa. 
C) as vantagens do uso das novas tecnologias para os alunos. 
D) a inovação no ensino. 
 

QUESTÃO 18 
Sobre o texto, é CORRETO afirmar que 
A) haverá valorização de novos conteúdos em detrimento de outros. 
B) os professores não estão de acordo com o uso de novas tecnologias na sala de aula. 
C) cada aluno terá tratamento diferente na nova ideia de escola.  
D) é insuficiente, para uma especialista, a quantidade de tecnologia utilizada na escola. 
 

QUESTÃO 19 
Todas as correspondências entre a palavra à esquerda e o seu significado à direita estão corretas, EXCETO 
A) borradores (linha 1) – rascunhos. 
B) inalámbricos (linha 8) – sem fio. 
C) tizas (linha 1) – gizes. 
D) acercamiento (linha 20) – aproximação. 
 
 

QUESTÃO 20 
A única alternativa CORRETA é 
A) ... añadió... (linha 18) –  pretérito perfecto de indicativo. 
B) ... y... (linha 20), ... e... (linha 20) –  não têm o mesmo significado. 
C) ... algún... (linha 14) – está apocopado. 
D) ... estos... (linha 7) –  tem como singular esto. 
 

 
 

PROVA DE LÍNGUA INGLESA 
Questões numeradas de 16 a 20 

 
INSTRUÇÃO: Leia o texto que se segue para responder às questões propostas. 
 

Why teenagers are not reading books regularly 
 

A proper reading foundation begins with parents and a quality library program at school 
 
  
If  you as a parent do not ever read books and your children never see you pick up* a book to read for 
entertainment and simple enjoyment, they will never learn that reading is a definite activity they can engage 
in during their spare time. Our children learn from behaviors and tendencies they view in their home 
environment. 
If you as the parent do not start reading to your child from the time they are born, and exposing them to 
places like the library and the fun of reading a book, then chances are they will not know that reading can be 
fun. 
They will get the early on impression that reading is something only associated with school and doing their 
assignments, and they will never learn that reading can become a hobby. 
 

(www.associatedcontent.com, 12/9/2007 – with adaptations) 
*pick up = pegar 
 
QUESTÃO 16 
De acordo com esse texto, a prática de leitura, para a criança, 
A) deve ser incentivada pelos pais, com eles dando exemplos como leitores. 
B) não deve ter uma exigência de regularidade, para não soar opressiva. 
C) não deve ser incentivada no tempo livre, o qual deve se destinar a brincadeiras. 
D) deve ser feita de forma gradativa, aumentando apenas com o avançar da idade. 

1
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QUESTÃO 17 
Tomando como base esse texto, pode-se afirmar sobre a prática de leitura, para a criança, EXCETO 
A) Não deve estar associada apenas a escola e tarefas. 
B) Deve estar associada a diversão. 
C) Deve ocorrer desde o nascimento, com os pais lendo para os filhos. 
D) Deve ocorrer em casa, não em espaços como bibliotecas. 
QUESTÃO 18 
O texto diz que a leitura 
A) pode ter seu lado negativo quando não escolhemos os livros certos. 
B) desenvolve em nós aptidões não obtidas com outras práticas educacionais. 
C) pode se tornar um passatempo para a criança. 
D) nos expõe a um vocabulário bem específico somente obtido com um bom livro. 
 

QUESTÃO 19 
Segundo esse texto, pode-se constatar que a leitura é 
A) primordialmente uma obrigação da escola. 
B) superior a todas as outras manifestações de cultura. 
C) sempre importante, mesmo que se dê esporadicamente. 
D) uma missão, desde cedo, dos pais. 
QUESTÃO 20 
“… they will never learn that reading is a definite activity…” (linha 2) 
De acordo com o contexto em que se insere, “they”, sublinhado no trecho acima, faz referência a 
A) parent. 
B) your children. 
C) entertainment and simple enjoyment. 
D) books. 
 

PROVA DE BIOLOGIA 
Questões numeradas de 21 a 26 

 
QUESTÃO 21 
Embora o ciclo de vida dos parasitas possa variar dentre as espécies de parasitas e dos hospedeiros 
envolvidos, eles mantêm um padrão básico. As alternativas abaixo apresentam ciclos evolutivos de 
determinados parasitas que podem provocar doenças humanas. Analise-as e assinale a que REPRESENTA 
o ciclo evolutivo do agente causador da malária.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) C)

B) D)
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QUESTÃO 22 
O consumo de medicamentos, durante o ano de 2007, numa determinada cidade brasileira, foi avaliado por 
meio de uma pesquisa. Os resultados mostraram aumento significativo na venda de antibióticos, nos meses 
de maio, junho e julho, comparado com os outros meses do ano. Baseando-se nessas informações e no 
assunto abordado, atribuir esse aumento nas vendas dessa classe medicamentosa com o inverno 
REPRESENTA 
 

A) dados conclusivos para a pesquisa. 
B) discussão detalhada dos resultados. 
C) uma hipótese que poderá ser comprovada com outros dados não informados. 
D) a metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa. 
 

QUESTÃO 23 
O quadro a seguir apresenta um poema chamado A florista, o qual faz alusão a espécies de seres vivos. Leia-
o atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Considerando o poema apresentado, analise as alternativas a seguir e assinale a que REPRESENTA a 
categoria taxonômica comum a todos os seres vivos exaltados pela florista.  
A) Reino. 
B) Espécie. 
C) Filo. 
D) Classe. 
 

QUESTÃO 24 
A resistência bacteriana aos antibióticos tem causado grande problema de saúde pública. Abaixo estão 
relacionadas algumas explicações para essa resistência. Analise-as. 
I - “Os antibióticos atuam na seleção de bactérias resistentes já previamente existentes em uma população 

bacteriana”. 
II - “Em algumas espécies de bactérias, os antibióticos transformam bactérias sensíveis em resistentes”. 
III - “Alguns genes podem ser ativados com o uso de determinados antibióticos”. 
IV - “Algumas bactérias possuem genes responsáveis por diferentes mecanismos que impedem a ação dos 

antimicrobianos”. 
Considerando as principais teorias evolucionistas, aproxima(m)-se da Teoria de Lamarck a(s) 
explicação(ões) 
A) I, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) IV, apenas. 
D) I e II, apenas. 

 
 
 
 
 
 

 

Na loja de flores 
orquídeas, margaridas, 
cravos, rosas e camélias, 
varrem pra longe 
o tédio da tarde. 
É o campo que invade 
esse pequeno espaço 
com suas aquarelas. 
Para a florista 
as flores são como beijos,  
são como filhas, 
são como fadas disfarçadas. 

 (Roseana Murray)
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QUESTÃO 25 
A cor da porção suculenta do caju é determinada por um par de alelos. O alelo recessivo condiciona cor 
amarela (a) e o alelo dominante, cor vermelha (A). Em um caju vermelho heterozigoto, serão encontradas 
células espermáticas contendo o(s) alelo(s) 
A) Aa. 
B) AA. 
C) AA ou Aa. 
D) A ou a. 
 

QUESTÃO 26 
Os vermes desse filo possuem corpo cilíndrico, alongado e de extremidades afiladas. São comumente 
encontrados no solo, em água doce e no mar. São doenças causadas por esses vermes, EXCETO   
A) ascaridíase. 
B) amarelão. 
C) oxiurose. 
D) esquistossomose. 
 

PROVA DE FÍSICA 
Questões numeradas de 27 a 32 

 
QUESTÃO 27    
Um corpo de massa m parte do repouso, a partir do topo de um plano inclinado, que faz um ângulo θ com a 
horizontal, e desliza sobre ele, sem atrito. A altura do plano é h (veja a figura). Após abandonar o plano e 
percorrer uma distância 2h sobre o piso horizontal, o corpo para. O módulo da aceleração da gravidade, no 
local, é g. O coeficiente de atrito cinético entre o piso horizontal e o bloco é igual a 
 
A) 0,2. 
B) 0,25.  
C) 0,4. 
D) 0,5. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28      
Um aluno definiu uma escala termométrica X em casa, de tal sorte que a temperatura inferior para a fusão 
do gelo é 20 °X e a temperatura superior para ebulição da água vale 80 ºX. No dia seguinte, um termômetro 
marcava 38 ºC. Na escala X desse aluno, a temperatura será, em (ºX), 
 

A) 40,28. 
B) 42,8. 
C) 45. 
D) 78. 
 

QUESTÃO 29     
Um líquido A, necessita de 20 cal para variar em 15 °C uma amostra de 2 g. Um líquido B necessita de 30 
cal para variar em 20 °C uma amostra de 2,5 g.  Uma amostra contendo 3 g de A, a 20 °C, e outra amostra 
contendo 5 g de B, a 45 °C,  são colocadas em um mesmo recipiente, isolado termicamente. A temperatura 
do equilíbrio térmico da mistura, em graus Celsius, será 
A) 28. 
B) 32. 
C) 35. 
D) 40. 

 
 
 
 
 
 

2h 

h 

m 

   θ  m 
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QUESTÃO 30  
O Sol é a nossa principal fonte de energia e é essencial à vida na Terra. Todos os dias, ondas 
eletromagnéticas viajam do Sol até o nosso planeta, gastando, aproximadamente, 8 minutos. O(s) 
mecanismo(s) de transferência de energia do Sol para a Terra é(são) denominado(s) 
 

A) convecção condução. 
B) radiação. 
C) convecção e radiação. 
D) radiação, convecção condução. 
 
 
 
 QUESTÃO 31 
Considere as afirmativas abaixo. Em cada uma delas falta uma palavra. 
I - Quando uma onda transversal se propaga numa corda, um determinado ponto dessa corda move-se 

_________________ à direção da propagação da onda. 
II - Quando uma onda longitudinal se propaga numa mola, um determinado ponto da mola move-se 

_________________ à direção da propagação da onda. 
III - O som é considerado uma onda _____________________. 
 

Marque a alternativa que apresenta o conjunto de palavras que completa corretamente as afirmativas, 
quando substituídas na mesma sequência em que aparecem. 
 

A) perpendicularmente, paralelamente, longitudinal. 
B) paralelamente, perpendicularmente, longitudinal. 
C) perpendicularmente, paralelamente, transversal. 
D) paralelamente, perpendicularmente, transversal. 
 

QUESTÃO 32  
A figura abaixo ilustra um prédio e sua sombra projetada no solo em um determinado momento de um dia 
ensolarado. Um outro prédio, em processo de construção, observado no mesmo instante, possui sombra 
projetada no solo de 4 m. Sabendo-se que a altura final do prédio é de 30 m e que para construir 1 m do 
prédio gasta-se, em média, 10 dias, o tempo aproximado para que o prédio termine de ser construído é de 
 
 
A) 2,5 anos. 
B) 25 dias. 
C) 250 meses. 
D) 250 dias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,8H 

H 
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PROVA DE GEOGRAFIA 
Questões numeradas de 33 a 38 

 
QUESTÃO 33 
Observe a figura. 

 
Fonte: FERREIRA, Graça Maria Lemos. Geografia em Mapas: Noções Básicas de Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: 
Moderna, 1996. 
 
As rotas aéreas que darão maior probabilidade aos passageiros para observar, respectivamente, a serra da 
Canastra, o lago artificial da usina hidrelétrica de Três Marias e o lago artificial da usina hidrelétrica de 
Sobradinho são: 
A) Brasília/São Paulo; 
     Brasília/Vitória; 
     Fortaleza/Belo Horizonte. 
B) Brasília/Rio de Janeiro; 
     Vitória/Palmas; 
     Brasília/Salvador. 
C) Goiânia/Curitiba; 
     Brasília/São Paulo; 
     Brasília/Teresina. 
D) Campo Grande/Belo Horizonte; 
     Brasília/Rio de Janeiro; 
     Goiânia/Recife. 
 
 

Mapa Político do Brasil 
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QUESTÃO 34 
“Entre a Revolução de 1930 e a Segunda Guerra Mundial, o Brasil viveu sua decolagem industrial. Na 
década de 1930, nasceram 12.232 novas fábricas, muito mais do que todas as que existiam antes. Além 
disso, pela primeira vez, o governo se interessa pela indústria”. 
 

Fonte: MAGNÓLI, D; ARAÚJO, R. Projeto de Ensino de Geografia: Natureza, tecnologias e sociedades: Geografia do 
Brasil. São Paulo: Moderna, 2001. 
 
Constituem características da indústria brasileira, EXCETO 
A) A criação da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN –, juntamente com a inauguração da usina de 

Paulo Afonso, deu início ao monopólio estatal. 
B) O Plano de Metas de JK favoreceu a abertura do país aos investimentos estrangeiros, estimulando o 

surgimento de uma economia urbano-industrial. 
C) A inserção da indústria brasileira na economia mundial se deu com as privatizações que ocorreram no 

período identificado de “Milagre brasileiro”. 
D) O modelo econômico estruturado na industrialização e na urbanização tornou o Brasil movido, 

fundamentalmente, pela eletricidade e pelos derivados do petróleo. 
 
QUESTÃO 35 
Observe a figura.   

 
Fonte: JAMES; MENDES. Geografia geral e do Brasil: estudos para compreensão do espaço. São Paulo: FTD, 2005.  
 
Considerando a figura, analise as afirmativas. 
 

I - Trata-se de uma formação herbácea típica de região semiúmida do Brasil, com clima determinado por 
uma estação seca (inverno) e uma chuvosa (verão), ambas com duração de 6 meses cada. 

II - Explicam-se as temperaturas elevadas encontradas nessa formação em função das baixas latitudes e da 
influência da Massa Tropical Continental. 

III - Considera-se essa formação, em uma escala global, como floresta aciculifoliada com predominância de 
pinheiro associado com canela, imbuia e erva-mate. 

IV - Deve-se sua intensa devastação, principalmente, ao abastecimento da indústria madeireira do sul do 
Brasil e também à exportação. 

 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativas(s) 
A) I e II, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
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QUESTÃO 36 
À frente dos Estados Unidos e da Europa, o Brasil é o terceiro destino favorito de multinacionais que 
planejam realizar investimentos até 2012. Os dados foram anunciados hoje pela Conferência da ONU para o 
Comércio e Desenvolvimento (Unctad), a partir de uma pesquisa feita anualmente com 236 empresas 
multinacionais e 116 agências de promoção de investimentos pelo mundo. (Agência Estado, 6/9/2010) 
 

A informação exposta no fragmento de texto é um indicador de que 
A) o PIB da Europa perdeu o espaço para os países em desenvolvimento da América Latina. 
B) a economia brasileira, depois da crise, mostrou-se uma das mais sólidas do mundo, despertando o 

interesse das multinacionais. 
C) os Estados Unidos deixaram de ser a principal economia do planeta, perdendo esse posto para os países 

do chamado Bric. 
D) o Brasil, diante dos resultados da economia, é o país emergente que mais atrai investimento externo. 
 

QUESTÃO 37 
O biocombustível é comprovadamente uma energia que emite menor quantidade de gases responsáveis pelo 
efeito estufa. Entretanto, algumas críticas vêm sendo direcionadas à produção do etanol no Brasil. 
 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma crítica ao etanol brasileiro. 
 

A) Provoca o desmatamento, haja vista que a vegetação natural é suprimida para plantar a cana-de-açúcar. 
B) Causa perda econômica, uma vez que a economia brasileira tem como matriz energética o petróleo do 

pré-sal. 
C) Intensifica a concentração de terra no campo, pois a agroindústria do etanol compra a pequena 

propriedade que produz alimento para subsistência. 
D) Acelera a degradação do solo com a retirada da cobertura vegetal, provocando erosão do solo e 

assoreamento dos rios. 
 

QUESTÃO 38 
Leia a charge. 

 
fonte: http://www.sene.org.br 
 
A charge faz uma crítica a 
A) dados de escolaridade no Brasil que não mostram o analfabetismo funcional. 
B) política social do Estado que não incentiva a leitura dos jovens. 
C) jornais que divulgam dados que não atendem a critério científico. 
D) exploração infantil, através de trabalho informal como a venda de jornal. 
 
 
 
 

CARA OLHA  
QUE LEGAL! A TAXA DE 
ESCOLARIZAÇÃO DOS 

BRASILEIROS  
ENTRE 5 E 17 ANOS JÁ 

PASSA DE 93%! 

VOCÊ LEU  
ESSA  

NOTÍCIA?! 
LI...

... MAS NÃO 
ENTENDI 

QUASE NADA!
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PROVA DE HISTÓRIA 
Questões numeradas de 39 a 44 

 
QUESTÃO 39 
“Já os fazendeiros dos últimos anos de existência do trabalho servil reconheciam que os cafezais, tratados 
por colonos, rendiam mais do que quando entregues a escravos.”  
(TAUNAY, Afonso de E. História do café no Brasil. Volume VIII, 1839-1843) 
O sistema utilizado na obtenção do trabalho do colono e que veio a fracassar, no Brasil Império, é 
denominado 
A) contrato. 
B) arrendamento. 
C) sesmaria. 
D) parceria. 
 

QUESTÃO 40 
Os fisiocratas e Adam Smith se preocuparam com o estabelecimento de novos princípios econômicos, no 
século XVIII. Nesse sentido, pode-se afirmar, de modo geral, que o pensamento econômico formulado por 
esses teóricos 
A) considerava o mercantilismo um sistema acumulativo de pedras preciosas, usado principalmente para 

financiar guerras com o Oriente. 
B) observava que o mercantilismo dificultava o controle real sobre os bens nacionais por fazer exigências 

quanto à aquisição de artigos de luxo. 
C) criticava princípios do mercantilismo por considerá-lo um entrave lesivo aos interesses da burguesia em 

ascensão. 
D) desprezava a atividade comercial baseada em produtos agrários exóticos e considerava o escambo como 

verdadeira forma de riqueza. 
 

QUESTÃO 41 
Até o século XIX, o Japão praticamente não mantinha relações comerciais com outros países. Ao final desse 
mesmo século, o país vivenciou a “Revolução Meiji” que assinalou o processo de modernização japonês. 
Acerca do processo modernizador, é INCORRETO afirmar que o Japão 
A) adotou uma fórmula política ocidental, implantando uma Monarquia Constitucional de cunho bastante 

liberal. 
B) restaurou um poder imperial ao mesmo tempo autoritário e modernizador, transformando o país em uma 

potência imperialista. 
C) absorveu a tecnologia ocidental, mas preservou as características tradicionais e os costumes orientais. 
D) possibilitou ao país o fortalecimento militar com a constituição de uma poderosa marinha de guerra e a 

modernização do exército. 
 

QUESTÃO 42 
“A matança foi atroz. Nossos soldados espalharam pelas ruas uma justiça implacável. Todo homem 
encontrado armado era fuzilado (...) Depois de seis dias, Paris não era mais que um grande cemitério.”  
(ZOLA, Emile. Escritor francês. Maio de 1871. In: MELANI, Raquel (org.) Projeto Araribá História. São Paulo: Moderna, 
2006. p. 179. ADAPTADO.) 
 

A derrota francesa em Sedan, diante dos prussianos, instalou o colapso político na França. Sob essa 
conjuntura, eclodiram conflitos entre as classes sociais e os grupos políticos, levando as massas populares 
de Paris a se levantarem contra o governo da recém-proclamada Terceira República Francesa. Acerca desse 
episódio da história da França, pode-se afirmar que 
A) o auge dos conflitos se deu com a proclamação de um governo autônomo na capital, a Comuna de Paris, 

em março de 1871. 
B) o massacre ocorrido quando as tropas burguesas abriram fogo contra o operariado deu origem à I 

Internacional dos trabalhadores. 
C) o tabelamento dos preços de pães e outros gêneros levou os jacobinos a entrarem em luta contra os 

comerciantes e deflagrou a Revolução Francesa. 
D) o Terceiro Estado, revoltado com o retrocesso nas conquistas revolucionárias, atacou os grupos 

burgueses dando origem à Conspiração dos Iguais. 
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QUESTÃO 43 
“Os indicadores socioeconômicos, no Brasil, notadamente na região Sudeste, anteriores à primeira Grande 
Guerra Mundial, criaram a expectativa de que o imediato porvir reservaria à industria e à economia urbana 
uma posição-chave na vida social. Todavia isso não ocorreu, a indústria regrediu fortemente na década de 
1920.” 
(LORENZO e COSTA (orgs.). A década de 1920 e as origens do Brasil Moderno. São Paulo: Fapesp/Unesp, 1997. p. 136. 
Adaptado) 
 

Entre os elementos que explicam o bom desempenho da produção industrial brasileira, nas duas primeiras 
décadas do século XX, pode-se elencar: 
A) a prática do protecionismo do mercado nacional, solidificado no governo de Campos Sales, cujo maior 

trunfo foi garantir o crédito para empreendimentos urbanos de produção de bens duráveis. 
B) o expressivo afluxo de imigrantes para a região sudeste do Brasil que possibilitou mão de obra de baixo 

custo para as indústrias e contribuiu para a expansão do mercado consumidor.   
C) a contração de empréstimos a fundo perdido, junto a bancos norte-americanos, durante a gestão de 

Prudente de Morais, destinados à sanitarização e desenvolvimento urbano, que permitiram a ampliação 
do setor secundário da economia.  

D) a pressão das classes socialmente menos favorecidas sobre o governo federal, com exigências de 
urbanização, saneamento, empregos e educação de qualidade, cuja finalidade última era gerar o 
desenvolvimento social e o crescimento do país. 

 

QUESTÃO 44 
O século XIX assistiu à emergência de várias ideologias político-sociais que foram apropriadas por diversos 
segmentos das sociedades ocidentais.  
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma ideologia surgida nessa realidade  histórico-temporal. 
A) Positivismo. 
B) Conservadorismo. 
C) Neoliberalismo. 
D) Anarquismo. 
 
 

PROVA DE MATEMÁTICA 
Questões numeradas de 45 a 54 

 
QUESTÃO 45 
Em uma biblioteca pública, deve ser construída uma rampa para acesso a portadores de deficiência. 
Sabendo-se que a altura da rampa é de 1,5m e que a inclinação deve ser de 30°, o comprimento da rampa 
será de 
A) .3m  
B) .5,4 m  
C) .3m  

D) .
2
3 m  

 
QUESTÃO 46 
Uma escada de 25m está encostada na parede vertical de um edifício, de forma que o pé da escada está a 7m 
da base do prédio. Se o topo da escada escorrega 4m, o pé da escada escorregará 
A) 14m. 
B) 8m. 
C) 15m. 
D) 9m. 
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QUESTÃO 47 

O sistema linear 








=−
=++

=++

0
4222

1

zy
zyx

zyx
 pode ser representado, geometricamente, por 

 
A)                    C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B)        D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 48 
Em uma loja de brinquedos, uma bola, duas petecas e três quebra-cabeças custam R$10,00. Duas bolas, 
cinco petecas e oito quebra-cabeças custam R$23,50. Na compra de uma bola, uma peteca e um quebra-
cabeça, pagarei 
A) R$7,00. 
B) R$6,00. 
C) R$7,50. 
D) R$8,50. 
  
QUESTÃO 49 
Dos 6 livros que estão em promoção na livraria “Leitor”, uma pessoa comprará 3 para presentear 3 amigos. 
Quantas são as maneiras que essa pessoa poderá dispor para presentear com esses livros? 
A) 20. 
B) 30. 
C) 60. 
D) 120. 
 
QUESTÃO 50 
Um total de 28 apertos de mão foram dados ao final de uma festa. Se cada participante foi igualmente 
polido com relação aos demais, então o número de pessoas na festa era 
A) 4. 
B) 6. 
C) 7. 
D) 8. 
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QUESTÃO 51 
Duas máquinas, A e B, produzem 3000 peças em um dia. A máquina A produz 1000 peças, das quais 3% são 
defeituosas. A máquina B produz as 2000 peças restantes, sendo 1% de peças defeituosas. Da produção total 
de um dia, uma peça é escolhida ao acaso e, examinando-a, constata-se que ela é defeituosa. A 
probabilidade de que ela tenha sido produzida pela máquina A é 

A) .
3
1  

B) .
3
2  

C) .
5
3  

D) .
5
2  

 
 
QUESTÃO 52 

No desenvolvimento do binômio ,
151






 +

x
x  o termo independente de x 

A) não existe. 
B) é 1. 
C) é 5. 

D) é .
5
1  

 
QUESTÃO 53 
Uma caixa aberta é construída a partir de uma lâmina retangular metálica de ,1010 cm×  cortando-se um 
quadrado de lado xcm de cada canto. O molde é dobrado e soldado, resultando numa caixa cujo volume é 
A) .220100 32 xxxV ++=  
B) .440100 32 xxxV +−=  
C) .440100 32 xxxV ++=  
D) .20100 32 xxxV +−=  
 
 
QUESTÃO 54 
Um cone circular reto tem por base um círculo de raio r que é igual ao raio de uma esfera. O volume do 
cone é metade do volume da esfera. A razão entre a altura do cone e o raio da base é 

A) .
1
8  

B) .
1
2  

C) .
2
1  

D) .
3
2  
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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 
A concentração intermediária de monóxido de carbono na atmosfera urbana típica é de 10 ppm em volume. 
Sendo o ar uma solução gasosa, pode-se afirmar corretamente que 1m3 de ar contém monóxido de carbono 
na ordem de 
 
A) 1,0 x 106 mL. 
B) 1,0 x 101 mL. 
C) 1,0 x 109 mL. 
D) 1,0 x 102 mL. 
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QUESTÃO 56 
A figura abaixo representa a combustão do butano (CH3CH2CH2CH3) e do isobutano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em análise às informações fornecidas, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a combustão, por ser completa, produzirá a mesma quantidade de matéria de dióxido de carbono. 
B) o butano, por liberar mais calor na combustão, deve conter mais energia potencial que o isobutano. 
C) o isobutano, por liberar  9 kJ/mol de calor a mais que o butano, deve ser o composto mais estável. 
D) os hidrocarbonetos, por serem isoméricos, produzirão a mesma quantidade de matéria de CO2 e H2O. 
 

QUESTÃO 57 
O luminol (C8H7N3O2) é um composto químico utilizado para revelar a presença de sangue em ambientes 
suspeitos de crimes. Ao reagir com peróxido de hidrogênio, na presença de íons ferro encontrados na 
hemoglobina, o luminol é transformado em outro composto, emitindo radiação (quimiluminescência), o que 
evidenciará vestígios de sangue. A reação que ocorre é descrita pela equação: 
 
 
 
Analisando as informações fornecidas, sobre o comportamento das espécies envolvidas é INCORRETO 
afirmar que 
 

A) o peróxido se comporta como agente redutor. 
B) a molécula de luminol sofre oxidação na reação. 
C) os hidrogênios não têm alteração nos seus respectivos números de oxidação. 
D) os números de oxidação dos oxigênios do peróxido e da água são diferentes. 
 

QUESTÃO 58 
O resultado da medida de condutividade de três substâncias: ácido acético (CH3COOH), acetato de sódio 
(CH3COONa) e cloreto de cálcio (CaCl2), em diferentes condições, é apresentado na tabela abaixo. 
 

Condições de medida Substâncias 
Temperatura ambiente Fundida Solução aquosa 

CH3COOH Não − Sim 
CH3COONa Não Sim Sim 
CaCl2 Não Sim Sim 

 
Considerando o resultado obtido, pode-se inferir que 
 

A) o ácido acético é um composto constituído de ligações iônicas. 
B) o sal de cloreto é um composto molecular quando no estado sólido. 
C) o acetato de sódio não apresenta íons em temperatura ambiente. 
D) o acetato de sódio e o cloreto de cálcio são compostos iônicos. 

C8H7N3O2   +   H2O2                  C8H5NO4
2−   +   N2   +   H2O   2H+   +   luz 

(CH3CHCH3). 
CH3 

Caminho da reação 
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QUESTÃO 59 
O rótulo nutricional em uma garrafa de óleo vegetal indica que 10,00 g do óleo têm calor específico de 
combustão de 86 kcal, enquanto um frasco de molho açucarado de mostarda indica que 60,00 g desse molho 
têm calor específico de combustão de 200,00 kcal. 
 
Em relação aos ingredientes e seus calores específicos de combustão, é CORRETO afirmar que 
 
A) o molho de mostarda apresenta alto teor de gordura pura como constituinte. 
B) o óleo é o ingrediente que apresenta menor calor específico de combustão, kcal/g. 
C) o açúcar do molho, transportado para as células, reage com O2 produzindo glicose. 
D) a ingestão simultânea de 2,00 g de cada ingrediente fornece cerca de 24,00 kcal. 
 

QUESTÃO 60 
As semiequações de redução da reação das formas alotrópicas do oxigênio em meio ácido e do gás cloro são 
dadas a seguir, assim como os respectivos potenciais padrões de redução. 
 
 
 
 
 
 
Considerando que a ação bactericida dos três compostos está relacionada com o seu poder oxidante, pode-se 
afirmar sobre as propriedades do O2, O3 e Cl2 que 
 
A) a ação bactericida do ozônio é maior do que a do gás cloro. 
B) a molécula do oxigênio tem poder redutor menor do que a de ozônio. 
C) o gás cloro é um agente oxidante mais forte do que o ozônio. 
D) a força oxidante do O2 e O3 não se altera em solução aquosa de pH=7,0. 
 
 
 
 
 

Cl2   +   2e−                2Cl−                           Eo = +1,36 V 
 

O2   +   4H+   +   4e−                 2H2O            Eo = +1,23 V 
 

O3   +   2H+   +   2e−               O2   +   H2O    Eo = +2,07 V 


