INSTRUÇÕES
1) Para fazer a prova, você usará este caderno, que possui 11 (onze) folhas com perguntas, um cartão-resposta, uma folha
de resposta e uma folha de redação.
2) Verifique, neste caderno de prova, se constam todas as 42 questões (40 do tipo somatório e 2 discursivas). Observe
também se há faltas ou imperfeições gráficas que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os
trinta minutos iniciais da prova.
3) Você encontrará questões de proposições múltiplas (tipo somatório).
3.1) As questões de proposições múltiplas contêm, no máximo, sete alternativas numeradas: 01, 02, 04, 08, 16, 32 e 64. A
resposta correta é o valor total do(s) número(s) associado(s) à(s) proposição(ões) verdadeira(s) ou falsa(s), conforme
orientação do enunciado da questão. Cada uma das questões deverá ser assinalada no cartão-resposta mediante
duas marcas, uma na dezena e outra na unidade. Quando a resposta for menor que 10, marque o zero na linha das
dezenas (01, 02, etc.).
3.2) As questões abertas são as que contêm problemas que admitem solução numérica (valores inteiros compreendidos
entre 00 e 99, incluindo estes). Nesse caso, resolva o problema e marque, no lugar próprio da folha de respostas, o
resultado numérico encontrado.
3.3) Confira, nos modelos abaixo, como marcar as suas respostas.
Questão 01 – 63
Questão 44 – Código de opção no vestibular (21 – Eng. Prod. Mecânica)
Questão 02 – 19		
Obs.: Veja tabela de códigos no final deste caderno.
Questão 03 – 22						
			
Observe com atenção o preenchimento correto dos resultados
das respostas.

Você marcará nos campos específicos as opções de língua
estrangeira e de curso no vestibular.

4) Procure responder a todas as questões.
5) Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue empréstimos, use outros
meios ilícitos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. A fraude, a indisciplina e o desrespeito aos fiscais encarregados dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
6) Não será permitida a substituição do cartão-resposta caso haja erro de marcação. Para evitar esse problema, preencha
primeiramente a lápis e depois confirme à caneta.
Obs.: use somente caneta esferográfica azul-escura ou preta, inclusive para as folhas-respostas das questões discursivas.
7) Não utilize corretor líquido na marcação do cartão-resposta, pois a leitura óptica poderá ser prejudicada.
8) O gabarito correto será divulgado ao final do exame no local da prova e na internet através do site www.energia.com.br.
9) Se houver mais de um candidato com a mesma pontuação, o desempate será feito através da verificação do número
de questões corretas nas disciplinas, obedecendo-se à seguinte ordem: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira,
Matemática, História, Geografia, Biologia, Física, Química e Língua Estrangeira (critério também utilizado pela Coperve/
UFSC).
10) Em cada sala há um fiscal de prova. Colabore para que a seriedade do Simulado contribua na sua preparação para o
vestibular.
11) Ao terminar, entregue ao fiscal o cartão-resposta.
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Texto
Quando percebi que o doente expirava, recuei aterrado, e dei um grito;
mas ninguém me ouviu. Voltei à cama,
agitei-o para chamá-lo à vida, era tarde;
arrebentara o aneurisma, e o coronel
morreu. Passei à sala contígua, e durante duas horas não ousei voltar ao

quarto. Não posso mesmo dizer tudo o
que passei, durante esse tempo. Era um
atordoamento, um delírio vago e estúpido. Parecia-me que as paredes tinham
vultos; escutava uma vozes surdas. Os
gritos da vítima, antes da luta e durante
a luta, continuavam a repercutir dentro

de mim, e o ar, para onde quer que me
voltasse, aparecia recortado de convulsões. Não creia que esteja fazendo
imagens nem estilo; digo-lhe que eu
ouvia distintamente umas vozes que me
bradavam: assassino! assassino!
(Machado de Assis)

01) Sobre o Realismo, Machado de Assis e a obra Várias histórias, assinale o que for correto.
01. O Realismo consistiu em um estilo de época profundamente empenhado em retratar e analisar os problemas políticos
e sociais a ele contemporâneos, ou seja, aqueles que emergiram na segunda metade do século XIX. Bem diferente é
a postura assumida pelos escritores neorrealistas, da segunda geração do Modernismo brasileiro, o chamado romance
de 30, que, repudiando a noção de arte engajada, preferiram engendrar uma literatura autônoma, preocupada mais
com as questões estéticas defendidas pelos modernistas do que com as questões regionais ou político-sociais.
02. Machado de Assis, um dos principais nomes do Realismo brasileiro, praticou uma literatura que, a seu modo, caracteriza-se pelo empenho em retratar e analisar a sociedade da época e criticar-lhe as mazelas, desnudando sua
cética e amarga visão da existência humana. No entanto, tendo em vista seu estilo marcado pela ironia e pelo tom
ambíguo, sua crítica nunca deixa de lado certo tom de humor sutil.
04. Pode-se dizer que o texto de Machado de Assis, como observa-se no trecho acima transcrito, é marcado por uma
linguagem sem exageros, pela frase curta e pelo estilo contido, mais voltado para a psicologia das personagens do
que para a ação romanesca.
08. Na maioria dos contos que constituem o volume Várias histórias, pertencente à chamada "fase realista" de Machado de Assis, pode-se constatar, além de reflexões acerca da conduta humana, a presença de críticas à sociedade,
como nos contos A cartomante, que ironiza as superstições humanas, e no conto O enfermeiro, no qual se critica o
apagamento da própria consciência dos erros.
16. No conto Um homem célebre, integrante da coletânea Várias histórias, o tema central é a frustração do ser humano,
eterno joguete entre a ambição e a vocação. Já no conto D. Paula se problematiza a questão da reincidência dos
seres humanos nos mesmos erros.

Texto
Desde seu descobrimento, escreveu-se sobre o Brasil. Alguns escritores, após tal evento, compuseram textos com o propósito fundamental de retrata, não só a terra recém-descoberta como também as características de seus habitantes. Trata-se, pois, de uma literatura de teor informativo, apesar de se encontrarem, às vezes, algumas passagens onde se mostram
elementos artísticos.
02) Sobre o Quinhentismo e os Cronistas do Descobrimento, aponte a(s) alternativa(s) em que se encontram nomes de textos
e descrições que se encaixem nessa tendência.
01. Carta do Descobrimento, de Pero Vaz de Caminha, comunicando ao rei de Portugal, D. Manuel, sobre o achamento
do Brasil.
02. Tratado da terra e da gente do Brasil, de Pero Magalhães Gândavo, que faz propaganda migratória para que se
venham colonizar as terras brasileiras.
04. Tratado descritivo do Brasil, Gabriel Soares de Souza, em que se faz um estudo mais rigoroso e sistematizado sobre
as riquezas brasileiras
08. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, Padre Antônio Vieira, em que se fala sobre
a conversão do gentio, na colônia.
16. Viagem à terra do Brasil, de Jean de Lery, que apresenta uma relativização dos costumes indígenas em relação aos
costumes europeus, julgando a civilização indígena como não sendo inferior à europeia.

Texto
– Essa cova em que estás,
com palmos medida,
é a conta menor,
que tiraste em vida.

– É de bom tamanho,
nem largo nem fundo,
é a parte que te cabe
deste latifúndio.

– Não é cova grande,
é cova medida,
é a terra que querias
ver dividida.

– É uma cova grande
para teu pouco defunto,
mas estarás mais ancho
que estavas no mundo.
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03) A propósito de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, é correto afirmar:
01. Trata-se de um poema dramático, representativo de uma postura participante da poesia do autor, que aborda questões
sociais como a mortalidade, a pobreza e o êxodo rural, decorrentes da questão agrária mal resolvida no Nordeste
brasileiro.
02. O itinerário seguido pelo protagonista Severino acompanha o curso do rio Capibaribe, iniciando nos arredores do
Recife e terminando na caatinga pernambucana.
04. Ao perguntar a Mestre Carpina sobre a validade de estar ou não vivo diante de tanta miséria, Severino recebe deste
a resposta de que a morte é a única saída para escapar de uma vida severina.
08. O subtítulo Auto de Natal pernambucano indica que os acontecimentos relatados nessa obra se passam todos durante as festividades do dia de Natal e culminam com a encenação do nascimento de Jesus em um dos mocambos
que existem nas margens do rio Capibaribe, no Recife.
16. O retirante Severino é acompanhado pela morte, o que faz do itinerário um longo cortejo fúnebre. No entanto, no percurso
que vai da morte à vida, a celebração desta última ao final acaba por dar ao poema uma visão afirmativa da existência,
ainda que em condições extrema pobreza.
Leia atentamente o texto abaixo.

Para baixo, santo ajuda
A história da América Latina está
cheia de caudilhos, líderes carismáticos
que querem "salvar o povo" e terminam
arruinando-o. Piores ainda do que os
salvadores da pátria são seus imitadores, que praticam os mesmos absurdos
sem o manto da comunicação emocional com as massas. E o pior entre todos
esses, hoje, é Nicolas Maduro, que
diariamente empurra a Venezuela para
um buraco do qual talvez nem o mar
de petróleo consiga tirá-la. O que era
histriônico em Hugo Chávez, em Maduro
vira patético – inclusive as noites que
passa com o eterno El Comandante,
na base militar onde vai "refletir" bem

pertinho do corpo sepultado.A última de
Maduro foi, coberto de penduricalhos,
empunhar a imagem de um médico
milagreiro, pedindo proteção dos círculos superiores à saúde da presidente
Cristina Kirchner. Maduro também tem
outros projetos nada beatíficos, como
governar por decreto. "O governo teria
de vir com tanques e fuzis" desafiou
o principal oposicionista venezuelano,
Henrique Capriles, que é governador
estadual. Não é impossível que isso
aconteça. Diante da entropia econômica
e do desabastecimento, resta reciclar o
velho truque de declarar guerra aos inimigos malvados que até papel higiênico

fazem desaparecer. Maduro já prometeu
ser um "novo Cristo dos pobres", numa
comparação sacrílega com Chávez, e
explora elementos da religiosidade popular. Ele e a mulher seguem os ensinamentos de Sai Baba, um enrolado guru
indiano. Em maio, Maduro surpreendeu
muitos venezuelanos ao propagar que
seus avôs eram judeus sefarditas, o que
não impede sua tropa de choque de até
hoje "acusar" Capriles de ser judeu. Em
outras circunstâncias, a multiplicidade
confessional poderia ser uma vantagem.
Mas está difícil algum santo – qualquer
um – evitar que Maduro se desmanche.
(Vilma Gryzinski)

04) Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) dê o total.
01. Em A história da América Latina está cheia de caudilhos, líderes carismáticos que querem "salvar o povo" e terminam arruinando-o. Os termos em negrito foram acentuados segundo regras distintas.
02. Em O que era histriônico em Hugo Chávez, em Maduro vira patético – inclusive as noites que passa com o eterno El
Comandante, na base militar onde vai "refletir" bem pertinho do corpo sepultado, há um evidente deslize à norma culta
no emprego do vocábulo onde, uma vez que o verbo ir – indicador de movimento – rege preposição A.
04. Em Diante da entropia econômica e do desabastecimento, resta reciclar o velho truque de declarar guerra aos inimigos malvados que até papel higiênico fazem desaparecer., se substituíssemos a palavra inimigos por pessoas,
haveria condições para o emprego do acento grave indicativo de crase.
08. Se os verbos grifados em Piores ainda do que os salvadores da pátria são seus imitadores, que praticam os mesmos absurdos sem o manto da comunicação emocional com as massas, fossem colocados no pretérito imperfeito
do indicativo o trecho ficaria Piores ainda do que os salvadores da pátria foram seus imitadores, que praticaram os
mesmos absurdos sem o manto da comunicação emocional com as massas.
16. Em A história da América Latina está cheia de caudilhos, líderes carismáticos que querem "salvar o povo" e terminam
arruinando-o., as aspas dão característica irônica à expressão salvar o povo.
32. Em empunhar temos prefixo, radical, vogal temática, tema e desinência verbal.
05) Assinale a(s) alternativa(s) correta(s), some e dê o valor total.
01. No trecho O bom tempo passou e vieram as chuvas. Os animais todos, arrepiados, passavam os dias cochilando,
ocorrem oito dígrafos e quatro ditongos.
02. Quanto à regência, mantêm o padrão-culto da linguagem os períodos a seguir O médico dedicado assiste o enfermo
em qualquer situação, visando o seu bem e Tenho certeza que ele, se for consultado, preferirá pagar a multa do que
ficar devendo favores a quem quer que seja.
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04. No trecho retirado de A Náusea de Jean-Paul Sartre Não tive aventuras. Aconteceram-me histórias, fatos, incidentes,
tudo o que se quiser. [...] Há algo que eu prezava mais do que todo o resto, sem saber muito bem por quê, os verbos
destacados são, respectivamente, transitivo direto, transitivo direto e indireto e intransitivo.
08. As expressões destacadas em Ele abriu a porta com a chave; Eu chorei de emoção; Apesar dos problemas, vivia
feliz; Viajamos de carro, indicam, respectivamente, as circunstâncias de instrumento, causa, concessão e meio.
16. No período Beijei-lhe as mãos, o pronome lhe desempenha a mesma função sintática que a expressão destacada
em A discussão do assunto deixou-nos preocupados.
32. Têm função de sujeito dos verbos da orações principais as orações destacadas em Não interessa que eles não
tenham ajudado!; Não queria que João voltasse amanhã e O importante é que tudo seja resolvido hoje.
06) Leia atentamente o texto e responda.
Rescaldo do rescaldo
Um anúncio da safra da Copa...anúncio de quê, mesmo?
Houve tempo em que os anúncios iam direto ao ponto – "Beba
Coca-Cola". Hoje, a criatividade sufoca as marcas. Houve um
anúncio da safra da Copa, sabe-se lá do quê, em que um
homem de costas, vinha e depositava no chão a maleta que
trazia no braço, na pose de quem chegava a algum lugar. "O
futebol está voltando para casa", dizia o locutor. E não é que
o futebol voltou mesmo para casa? Voltou para a querida Europa de nascença. País do futebol, hoje, 100 anos depois de

o kaiser Guilherme II dar o pontapé inicial à I Guerra Mundial,
91 anos depois do putch de Munique, 75 anos depois do
início e 69 anos do fim da II Guerra Mundial, 53 depois da
construção e 25 da derrubada do Muro de Berlim, nove anos
da eleição e um depois da renúncia do papa Ratzinger, é a
Alemanha. É lá que se joga um futebol alegre e bonito. No
Brasil, joga-se um futebol “de resultados” dotado da singular
característica de não produzir resultados.
(Roberto Pompeu de Toledo – Veja – 23 de julho de 2014.)

Assinale a(s) correta(s) e dê o total.
01. Se em [...] na pose de quem chegava a algum lugar, substituíssemos a expressão algum lugar por aquela localidade, haveria condições para o emprego do acento grave indicativo de crase.
02. As palavras pontapé e futebol foram formadas pelo mesmo processo.
04. Em Europa de nascença e País do futebol as expressões grifadas têm idênticas funções sintáticas.
08. A palavra putch, grafada no texto em negrito, poderia também vir entre aspas, já que se trata de um estrangeirismo.
16. Em "O futebol está voltando para casa", dizia o locutor, há uma oração interferente (dizia o locutor), com função de
identificar o emissor.
32. Em E não é que o futebol voltou mesmo para casa?, temos um bom exemplo de derivação imprópria, uma vez que
o vocábulo não indica, em vez de negação, afirmação.

INGLÊS
Contraceptive methods
There are so many different types of contraception
available that you should be able to find the right
method for you. But you may have to try several
different things before you choose the one you like
most.
We have reached the stage where unplanned
pregnancies really should be rare, because of the
range of good methods of birth control.
At present, there are about 14 reliable ones.
What are the most popular types of contraception?
According to the Office of National Statistics (ONS),
the Pill and the condom remain the most widely used
methods in Britain. Both are employed by about 25
per cent of sexually active couples.
Below is a league table of popularity among the
various methods of family planning.
It's based on the recent survey carried out by the
ONS on contraception among women aged 16 to 49,

plus information from the Family Planning Association. It relates
to 2009, because at the present time no more recent worthwhile
surveys have been done.
The figures may differ very slightly from those in other tables.
Even when using large samples, minor variations in results will
occur.
Table 1: League table of popularity among the main methods
of family planning.
Rank

Contraceptive

1 equal

The Pill,–

25 per cent.

st

1 equal

The male condom –

25 per cent.

3

rd

st

Vasectomy –

11 per cent.

4th

Female sterilisation –

nine per cent.

5

th

The coil (intra-uterine deviceor IUD) – four per cent.

6

th

Withdrawal method –

four per cent.

7

th

Variations of the rhythm method –

three per cent.
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07) According to the text, we can conclude that:
01.
02.
04.
08.
16.
32.

Currently, there are around fourteen reliable contraceptive methods.
Unplanned pregnancies actually should be uncommon, because of the variety of good methods of birth control.
According to the ONS, the Pill and the condom remain the most broadly used methods in Britain.
The figures in the presented table may vary a little from other ones.
Different contraceptive methods are equally spread and used by population.
Different contraceptive methods are more popular than others.

08) Select the proposition(s) which contains (contain) correct definitions for the words/expressions in text.
01.
02.
04.
08.
16.
32.

Available – something that can be obtained.
Several – very rude or rigorous.
Choose – To make a choice or select.
Rare – that is abundant.
Range – assortment or variety of something.
Figure – Data or information about.

What works and what doesn't?
With the exception of Withdrawal (coitus
interruptus), the above methods have the blessing
of family planning experts because when used
properly, they have a superior chance of preventing
pregnancy.
However, while the rhythm method is okay for
well-motivated couples who have been trained in its
use by a qualified 'natural family planning' teacher,
for the rest of us, it's a bit risky.
Also very risky are certain non-approved
methods, for instance, using spermicides (chemical
pessaries, creams or foams), or douching your
vagina after sex.
Practices like 'doing it standing up' or 'coughing
a lot afterwards' or 'trying not to come' don’t work,
and will simply lead to unwanted pregnancy.
How effective are the various methods?
Some contraceptive methods are more effective
in preventing pregnancy than others, while only
condoms offer any protection against sexually
transmitted infections.
The following figures will give you some idea of
which kinds of contraception are the most efficient
at protecting you against pregnancy.

Table 2: Effectiveness of contraceptive methods.
Contraceptive method Effectiveness
Vasectomy

Almost 100 per cent

Female sterilisation

Almost 100 per cent

The Pill

Almost 100 per cent

IUD (the coil)

97 to 98 per cent

Male condom

90 to 98 per cent

Female condom

90 to 98 per cent

None of the methods is quite 100 per cent effective, which means
the only guaranteed way of preventing conception is to not have sex.
You should also remember that some methods are quite
complicated to use, and no method is as safe as the figures quoted
if you don't follow the instructions carefully.
For example, if you are taking the Pill, you shouldn’t miss taking a
tablet. If you are using condoms, you should make sure you put them
on before sex starts – not half way through. If you’re relying on the
contraceptive injection, you do need to turn up for your jab on time.
Every method, except vasectomy and sterilisation, can fail if you
don't take care.
(Disponível em: <http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/
contraception_which.htm>.)

09) Select the correct alternative according to the text.
01.
02.
08.
16.

The withdrawal method is also known as coitus interruptus.
The withdrawal method has the blessing of family planning experts.
The rhythm method works for a restrict kind of people.
'Doing it standing up', 'coughing a lot afterwards' or 'trying not to come' don’t work, and will just guide to unwanted
pregnancy.
32. Only condoms offer protection against sexually transmitted infections besides preventing pregnancy.
64. Douching your vagina after sex is a low risk method in preventing pregnancy.
10) Choose the correct proposition according to table 2:
01.
02.
04.
08.
16.
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Vasectomy is not so effective as the pill.
The pill is the most effective contraceptive method.
No contraceptive method is as effective as female sterilization.
IUD is slightly less effective than the pill.
Male condom is more effective than female condom.

ESPANHOL
Mafalda y los panqueques

07) Con relación a las viñetas de Quino, es correcto afirmar que:
01. Mafalda ha conseguido lo que se proponía que no era otra cosa que comer tan solo lo que ella quería, panqueques,
doblegando así la voluntad de su mamá.
02. a Mafalda le gusta mucho la sopa, según se comprueba en la última viñeta.
04. Mafalda no sabe lo que hay de comida y se siente desconfiada (primera viñeta), advirtiendo que solo comerá aquello
que le gusta y que no se someterá a ningún chantaje (segunda viñeta).
08. la mamá de Mafalda consigue convencerla para que coma panqueques.
16. Mafalda comprende que es capaz de renunciar a sus principios a cambio de obtener algo que le agrada.

08) A propósito de la siguiente frase que aparece en la primera viñeta de la tira: ¡No tomás la sopa: no comés postre!, es
posible decir que:
01. se supone, por las formas verbales empleadas, un pronombre de tratamiento vos, común en el castellano hablado
en ciertas regiones de América.
02. las mismas formas verbales asociadas al tratamiento vos en el texto, tomás/comés, son equivalentes a las formas
verbales correspondientes al pronombre usted.
04. con una forma de tratamiento tú, la misma frase resultaría en español: ¡No tomas la sopa: no comes postre!
08. las formas verbales del texto tomás, comés corresponden a un tratamiento que posee un sentido de distanciamiento
y no de confianza, para marcar el enfado de la mamá con su hija.
16. si, en lugar de una sola niña, hubiese dos o más, las formas verbales de plural correspondientes serían toman, comen.

09) Tiempos verbales y sus derivaciones. Señala la(s) correcta(s):
01.
02.
04.
08.
16.
32.

Sostiene – tiempo del verbo sostener
Trae – tiempo del verbo trair
Miden – tiempo del verbo medir
Dice – tiempo del verbo decer
Sienten – tiempo del verbo sientir
Empieza – tiempo del verbo empezar

10) Indica la(s) alternativa(s) en que el uso de apócope esté correcto.
01.
02.
04.
08.
16.

Suiza es el según país más rico del mundo.
Los países pobres tienen grans problemas.
Hay un buen sistema político en Suiza.
Cualquier país serio puede enriquecer, desde que no haya corrupción.
No puede haber un país rico con un gobierno mal y corrupto.

7

11) Assinale a(s) proposição(ões) correta(s).
01. Se f(x) é uma função ímpar, então a função g(x) = f(x) + f(-x) é uma função simultaneamente par e ímpar.

2x se 0 ≤ x ≤ 2

02. A área da região limitada pela função f(x) =  − x + 6 se 2 < x < 5
e pelo eixo x é 12,5 unidades de área.
 −x + 7

se 5 ≤ x ≤ 7
 2
04. As funções R → R definidas por f(x) = (x + 2)(x – 4) e g(x) = –x – 2 têm parte de seus gráficos representados abaixo,
no qual o ponto Q corresponde ao vértice de f(x).

Considerando-se a unidade de comprimento cm, a distância entre os pontos P e Q é 3 5 .

08. Considerando as funções reais definidas por f(x) =

5x
x+3
e f(g(x)) =
, então g–1(0) = 3.
4x + 4
4

16. A Lei de Execução Penal brasileira nº 7.210, de 1984, em seu art. 126, parágrafo 1º, diz que o condenado que cumpre
pena em regime fechado ou semifechado poderá remir, pelo trabalho, parte do tempo de execução da pena. Essa lei
determina que a contagem do tempo será feita à razão de 1 (um) dia de pena por 3 (três) de trabalho, o que significa
que, a cada três dias trabalhados, o condenado terá direito à redução de 1 dia em sua pena. Sem levar em conta os
anos bissextos,considere um réu condenado a uma pena (P), em dias, que trabalha a metade do tempo (T), em dias,
que estiver preso. Então a expressão matemática que relaciona o tempo, em dias, que o réu permanecerá preso em
6
função de P é T = P.
7
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12) Assinale a(s) proposição(ões) correta(s) e determine a soma dos números associados a elas.
01. Sobre a função trigonométrica f(x) = cos(3x), x ∈ R, é correto afirmar que f(x) = cos x . (cos2 x – 3 . sen2 x).
02. Um triângulo retângulo está inscrito numa semicircunferência. Um dos ângulos internos desse triângulo mede

π
6

radianos e o lado oposto a esse ângulo mede 12 cm. O comprimento aproximado dessa circunferência é 75 cm.
04. A figura abaixo mostra parte do gráfico da função f, dada por f(x) = 2 . sen  x  , o coeficiente linear da reta que
 2
passa pelos pontos A e B é 2.

08. A intersecção das retas x – y + 4 = 0, x = 0 e y = 0 define um triângulo, e a intersecção das retas x – y – 3 = 0, y – 2 = 0
e x + 2 = 0 define outro triângulo. A medida da área (em unidade de área) comum aos dois triângulos é 12.
16. A área do polígono cujos vértices são A(1, 3), B(2, –2), C(4, 3), D(4, –2), E(6, 0) e F(0, 0) é 21,5 u.a.
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y
x
1 6 2

3
 −1 4 −3
15
t
t
13) É dada a matriz A = 
 . Se B = A – 2 A, em que A é a matriz transposta de A, e B =  2
 0 −1 −2


 2


−10 5x + 7 y 

x
7 
,
y
2 

3y

3x + 7 y 
x


detemine o número real w, tal que w = |x . y|.

14) Um amigo mostrou-me 3 livros diferentes de Matemática e 4 diferentes de Física e pediu-me para escolher 4 livros, com
a condição de que eles não fossem da mesma disciplina. Assinale no cartão-resposta o número total de maneiras com
que eu posso escolhê-los.

15) A respeito do círculo abaixo, com 4 cm de diâmetro, no qual estão inscritos o quadrado ABCD e o hexágono regular
AEFCGH, assinale o que for correto.

01.
02.
04.
08.
16.
32.
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Os lados do quadrado e do hexágono regular medem, respectivamente, 4 2 cm e 4 cm.
A diagonal do quadrado mede 4 cm.
O perímetro do hexágono regular é o dobro do perímetro do quadrado.
O apótema do hexágono regular mede 3 cm.
O triângulo BAD é retângulo e isósceles.
A diagonal HE do hexágono regular é igual ao diâmetro do círculo.

16) Os escoceses decidiram na quinta-feira manter a união de 307 anos com o Reino Unido e rejeitaram a independência
do país em um plebiscito histórico.
(Veja.abril.com.br 19/09/2014)

O Reino Unido da Grã-Bretanha foi criado pelo Ato de União de 1707, que uniu politicamente Inglaterra, Escócia e País
de Gales. Assim, ficavam encerrados no passado os momentos tensos que haviam marcado a história da Inglaterra,
notadamente quando os ingleses, que haviam sido governados pelos reis da dinastia Tudor (1485-1603), tiveram que se
submeter aos reis da dinastia escocesa Stuart (1603-1689).
Na vigência de ambas as dinastias ocorreram mudanças que alteraram profundamente a história inglesa, e sobre elas
dê o somatório dos itens corretos abaixo.
01. Henrique VII, que assumiu o trono ao fim da Guerra das Duas Rosas (1485), foi responsável pela centralização política
da Inglaterra.
02. Henrique VIII se notabilizou pela decretação do Ato de Supremacia, que rompeu com o papado romano e criou a
Igreja Anglicana.
04. Elizabeth I incentivou a colonização da América, o tráfico de escravos e a atividade corsária contra a Espanha, fato
este responsável pelo conflito militar entre os dois países e que foi vencido pela Inglaterra.
08. A Revolução Puritana ocorrida em meados do século XVII executou um rei da dinastia Stuart e culminou na ditadura
de Cromwell, fase política marcada por avanços econômicos favoráveis à burguesia.
16. A Revolução Gloriosa (1688-1689), que pôs fim à dinastia Stuart, sujeitou definitivamente as decisões dos reis ingleses
ao Parlamento da Câmara dos Comuns.
32. O precoce liberalismo inglês, que derrotou o absolutismo político dos reis escoceses, pode ser considerado como
um importante fator político do pioneirismo da Inglaterra na industrialização.
17) Os países considerados latinos tiveram uma colonização de exploração, ou seja, apenas forneciam riquezas oriundas da
natureza (madeira, pedras preciosas, entre outros) e cultivavam produtos tropicais (cana-de-açúcar, café, borracha, entre
outros). Em resultado a essa intensa exploração, os países latinos herdaram desse período um grande atraso socioeconômico que reflete nos dias atuais. Por outro lado, os países que fazem parte da América Anglo-saxônica tiveram uma
colonização de povoamento. Isso quer dizer que o interesse da metrópole era povoar e desenvolver o lugar. Nesse tipo
de colonização a intenção não estava ligada à exploração de riquezas com a finalidade de enviá-las para a metrópole,
e sim de abastecer os próprios habitantes.
(brasilescola.com)

De maneira simples e sucinta, o texto aborda os dois tipos de colonização ocorridas no continente americano. Dê o somatório dos itens corretos que abordam tópicos mais específicos e mais aprofundados da colonização quanto às suas
características, interpretações históricas e seus reflexos contemporâneos.
01. A citação sobre o "interesse da metrópole" em "povoar e desenvolver o lugar" deve ser visto com alguma ressalva,
pois também havia intenções de governos europeus em transferir grupos considerados indesejáveis para as colônias,
e que o desenvolvimento das colônias de povoamento nem sempre fora favorável aos interesses da metrópole.
02. Apesar de não estar citada no texto, a mais negativa característica de uma colônia de povoamento foi a utilização de
trabalhos compulsórios como escravismo, mita e encomienda.
04. O texto reflete a realidade histórica de que os países latinos como Portugal e Espanha estavam apenas preocupados
em explorar, ao passo que os anglo-saxônicos como Inglaterra e França objetivavam principalmente o povoamento.
08. Atualmente é notória a superioridade econômica dos países que foram colonizados no passado pelos anglo-saxões.
16. O abandono salutar, o desenvolvimento das colônias inglesas do Centro-Norte e o comércio triangular são fatores
que explicam a precoce independência dos Estados Unidos da América.
32. Na colonização hispânico-americana, chapetones e criollos compunham respectivamente a elite política e a elite
econômica.
18) Durante o trajeto, que levará dois anos e três meses para ser cumprido, percorrendo cinco continentes e 29 países e
territórios, a Família Schurmann também pretende ir a fundo na teoria de Gavin Menzies – na qual os chineses foram os
precursores das grandes viagens de descobrimento e chegaram à América muito antes dos europeus... Iremos fazer
uma coleta de imagens e passar por locais onde teriam ocorrido naufrágios. Sabemos que há pontos em que podemos
encontrar totens e escrituras em pedras que seriam dos chineses... comenta David Schurmann.
(Diário Catarinense, 22 de setembro de 2014, página 22 ).

Com base no texto e em seus conhecimentos, assinale as afirmativas corretas e faça o somatório.
01. Se a teoria de Gavin Menzies, oficial reformado da marinha britânica, estiver certa – historiadores britânicos discordam dele – a história teria de rever a posição em que os portugueses aparecem como os precursores das grandes
navegações do século XV.
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02. A versão histórica oficial coloca Portugal na frente das grandes navegações em razão de uma série de fatores, dentre
eles o fato de ser um Estado Absolutista, sob o comando da Dinastia de Avis.
04. Portugal nos séculos XV e XVI formou um grande império que atingiu áreas de três continentes: o africano, o asiático e o americano: neste último com o domínio sobre parte do atual território brasileiro estabelecido pelo Tratado de
Tordesilhas.
08. O Império de Portugal deu a ele recursos como minérios da África, especiarias do Oriente e com a lavoura da cana-de-açúcar no Brasil lucros enormes com a exportação do açúcar. No século XVIII, das terras brasileiras saíram
riquezas minerais que seriam comercializadas no velho continente.
16. De suas colônias na África, Portugal retirava mão de obra escrava que chegou a sua colônia na América. No Brasil
entre os séculos XVI e XIX entraram mais de 4,5 milhões de negros que realizaram todas as tarefas possíveis e
sofreram todo o tipo de punição que se possa imaginar.
32. Em todas as regiões sob seu domínio, Portugal implantou estruturas administrativas com foi o caso no Brasil das capitanias hereditárias, do governo geral e das câmaras municipais. Na medida em que a colônia se desenvolvia, novas
estruturas foram implantadas – como aconteceu no século XVIII com a implantação das intendências das minas na
região de riquezas minerais.
19) Nos últimos anos do Império, o Brasil testemunhou um acontecimento sem precedentes na sua história. O movimento
abolicionista, que levou à libertação dos escravos pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888, foi a primeira campanha de
dimensões nacionais com participação popular. Nunca antes tantos brasileiros se haviam mobilizado de forma tão intensa por uma causa comum, nem mesmo durante a Guerra do Paraguai. Envolvendo todas as regiões e classes sociais,
carregou multidões a comícios e manifestações públicas, dominou as páginas dos jornais e os debates no Parlamento...
Como efeito colateral deu o empurrão que faltava para a queda da Monarquia [...].
(1889. Laurentino Gomes. 1 edição. São Paulo. Globo Livros, 2013, página 211)

Com base no texto e em seus conhecimentos, assinale as afirmativas corretas e faça o somatório.
01. A Lei Áurea de 1888 foi a única lei abolicionista assinada no Brasil por todo o período em que a escravidão se fez
presente em nossa história.
02. O Parlamento mencionado no texto, onde debates sobre a abolição aconteceram, era constituído de deputados e
senadores dos dois partidos da época: o Liberal e o Conservador. No entanto, em 1888, ano da Lei Áurea, já se fazia
presente no meio político o Partido Republicano.
04. A Guerra do Paraguai, que se prolongou por mais de cinco anos, levou aquele país à destruição. O Brasil, por ser
um país escravista, não pôde recrutar negros escravos para lutar naquela guerra. A vitória brasileira só foi possível
em razão do apoio que tivemos de todos os nossos vizinhos.
08. As maiores manifestações pela abolição ocorreram nas duas províncias do sul, Santa Catarina e São Pedro do Rio
Grande, onde a escravidão foi maior desde o momento em que foi implantada. Em cidades como Desterro, em Santa
Catarina, o número de negros era infinitamente superior ao de brancos e em razão disso os conflitos nas ruas eram
frequentes. A saída para pôr fim aos conflitos foi a abolição.
16. Quando o texto afirma que a abolição foi o empurrão que faltava para a queda da Monarquia, devemos interpretar
que, prejudicados pela falta de seus escravos e sem indenização da parte do governo, a elite agrária retirou seu apoio
e sustentação financeira ao governo de D. Pedro II.
20) Quando se fala em comunista brasileiro, o nome que primeiro vem à mente é o do gaúcho Luís Carlos Prestes. Ninguém
passou tanto tempo pregando a revolução no Brasil. Começou em 1924, liderando uma rebelião de militares gaúchos, e
acabou só ao morrer, em 1990 depois de apoiar Leonel Brizola nas eleições presidenciais. Apesar de tantos anos de tentativa, ele não chegou à vitória – o máximo que conseguiu foi um cargo de senador em 1945, destituído três anos depois.
(Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Leandro Narloch. São Paulo: LeYa, 2009, página 249)

O texto nos reporta ao nome de Luís Carlos Prestes, que fez parte da vida política do Brasil dos anos 1920 aos anos
1990. Usando o texto e seus conhecimentos como referência, assinale as afirmativas corretas e faça o somatório.
01. Em 1924 o Brasil se encontrava na fase da República Velha, em que práticas políticas corruptas definiam as eleições.
Era a época da política dos governadores e do voto de cabresto, que assegurava o poder nas mãos dos chefes políticos locais, os coronéis.
02. Durante a República Velha, aconteceram revoltas com a participação de camadas mais baixas da sociedade, que
reivindicavam melhores condições de vida, e se confrontaram com o poder constituído – como foi o caso da Revolta
da Vacina na capital federal.
04. No Brasil da República Velha, a maioria dos Presidentes do país eram provenientes das oligarquias rurais. No entanto,
militares como Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e Hermes da Fonseca ocuparam também o cargo de mandatário
do país em diferentes momentos; e coincidentemente enfrentaram enormes dificuldades a partir do desenvolvimento
de revoltas como a da Armada, a Federalista e a da Chibata, cada uma delas nos governos mencionados.
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08. Na República Velha a economia brasileira manteve por base o modelo econômico da Monarquia. A produção do café
voltada para o mercado externo assegurava os recursos para os investimentos internos. O governo se preocupou
tanto com o setor que tratou de protegê-lo a partir de uma reunião das oligarquias, conhecida como o Convênio de
Taubaté.
16. A rebelião mencionada no texto, liderada por Luís Carlos Prestes em 1924, tinha por objetivo uma reforma política,
com uma constituinte que assegurasse a eleição naquele ano de seu conterrâneo Getúlio Vargas à presidência do
país, a qual fracassou e Getúlio só foi eleito Presidente em 1930.
32. Em 1924, quando Luís Carlos Prestes liderou a rebelião de militares gaúchos, o Brasil já havia assistido dois anos
antes a uma revolta militar no Rio de Janeiro: foi a Revolta dos 18 do Forte, que abriu o ciclo de revoltas tenentistas,
em que a Coluna Prestes foi a maior manifestação.

21) A partir da análise do mapa e dos conhecimentos sobre as relações internacionais econômicas e políticas na contemporaneidade, é correto afirmar:

01. Estão representados, em A, países componentes do BRIC, em torno dos quais se criou a expectativa de se tornarem
a base de apoio da expansão da economia mundial, por apresentarem sinais de crescimento econômico vigoroso na
última década.
02. O Brasil, no conjunto de países que constituem o BRIC, se destaca por apresentar uma participação crescente na
produção e no fornecimento de alimentos e de matérias-primas.
04. O destaque socioeconômico conquistado pelo BRIC deve-se ao conjunto de bens simbólicos compartilhados, a
exemplo de crenças, valores e ideais comuns.
08. Países culturalmente diferentes – dos quais o BRIC é um exemplo concreto – aproximam-se, no mundo globalizado
atual, na defesa de interesses comuns, tais como comerciais, alfandegários e financeiros.
16. Verifica-se, em B, o fenômeno da diversidade cultural entre as populações que o compõem, identificada na divisão
da religião islâmica entre xiitas e sunitas, na presença das religiões locais tradicionais e na disputa do poder entre
grupos étnicos e políticos que controlam territórios de valor econômico e estratégico.
32. Ocorrem, em C, contradições na política externa relativa às repúblicas socialistas de Cuba e da China, pois, enquanto os Estados Unidos mantêm restrições comerciais e políticas com a primeira, cultivam, com a segunda, relações
político-diplomáticas e comerciais consistentes.
64. Após 2008, vencida a crise que atingiu os países capitalistas, verifica-se o equilíbrio político e econômico entre os
Estados Unidos e os países pertencentes ao BRIC, em particular nas decisões do G20.

22) A disponibilidade de água é vital para a humanidade. No final do século XX, mais de 250 milhões de pessoas no mundo
sofriam com escassez crônica de água. [...] Considera-se que mais conflitos entre países possam ocorrer à medida
que a disponibilidade de água se torne mais crítica, pois, a exemplo de todos os recursos naturais, sua distribuição no
planeta não é regular.
(TEIXEIRA, W. et al. (orgs.). Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. p. 526.)
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Sobre o tema, é correto afirmar:
01. A escassez de água em diversos países é condicionada por fenômenos naturais e intensificada pelo mau uso do solo.
02. Uma das medidas para conservar os recursos hídricos é a proteção de mananciais.
04. A escassez de água no mundo resulta de ações políticas inadequadas, e à medida que tais ações forem corrigidas
não haverá falta desse importante recurso natural em nenhuma região da Terra.
08. Devido ao seu baixo potencial hídrico, o continente onde ocorre a maior escassez de água potável é a América do
Sul.
16. Na atualidade, devido às mudanças climáticas mundiais, a água subterrânea é a principal fonte de água potável no
Brasil.
32. A drástica diminuição da cobertura vegetal nas áreas urbanas brasileiras influencia a qualidade das águas dos rios.

23) Sobre a agropecuária brasileira, analise os itens abaixo e some os corretos.
01.
02.
04.
08.
16.

Uma das fontes da concentração de terras no Brasil nas mãos de poucos está na Lei de Terras de 1850.
A expansão do agronegócio no meio rural brasileiro tem aumentado a produção e provocado o êxodo rural.
O agrobusiness tem levado o conflito para o campo brasileiro, principalmente com o Movimento dos Sem Terra.
A questão agrária brasileira está praticamente resolvida com a distribuição de terras através da Reforma Agrária.
Um dos problemas do meio rural é o uso intensivo de produtos químicos e de sementes geneticamente modificadas.

24) Uma matriz de transporte equilibrada entre as diversas modalidades facilita o trânsito de mercadorias e reduz o preço
médio de produção de um país.
Com base nessa informação e nos conhecimentos sobre a circulação no espaço e a delimitação da geografia dos transportes e seu poder social, analise os itens abaixo e some os corretos.
01. A infraestrutura de transporte inclui as vias aéreas, rodovias, hidrovias, ferrovias, dutovias, portos, estações e aeroportos.
02. O transporte marítimo oferece alto consumo de combustível por tonelada transportada, porém não proporciona riscos
de poluição para os oceanos e os mares.
04. As principais redes de estradas de ferro do mundo são encontradas nas regiões temperadas do Hemisfério Sul.
08. No Brasil, há um grande desequilíbrio na matriz de transporte, prevalecendo o modal rodoviário, caro e mais adequado
às pequenas distâncias.
16. Nos países desenvolvidos, tanto nos de grande quanto nos de pequena extensão territorial, o transporte de mercadorias é feito, predominantemente, por meio de rodovias.

25) Leia o fragmento do texto e, após, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
Em maio de 2006, uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e comandada de dentro de presídios desencadeou uma onda inédita de violência, com o ataque em larga escala a forças policiais e civis, atingindo pelo menos
seis estados brasileiros. A cidade de São Paulo foi paralisada; a população se recolheu a suas casas e a polícia iniciou
operações de represália, com violência sem precedentes. Outros ataques do crime organizado continuaram acontecendo
tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro.
(VICENTINO, Cláudio e DORIGO, Gianpaolo. História Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2010, p.805).

01. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado pelo Governo Lula em janeiro de 2007, constituiu-se em
uma resposta direta, imediata e incisiva às ações do crime organizado, promovendo uma melhor distribuição de renda
e uma redução do desemprego no Brasil.
02. O quadro acima descrito resultou, dentre outros fatores, da incapacidade das instituições do Estado em conter as
ações do crime organizado.
04. A criminalidade que persiste no Brasil vincula-se a causas variadas e complexas que incluem, entre outros, elevados
índices de pobreza e ineficiência e corrupção dos órgãos policiais.
08. A superação do quadro descrito acima, com uma expressiva diminuição dos índices de violência urbana e a desarticulação do crime organizado, somente foi possível em razão dos grandes investimentos do governo do presidente
Fernando Henrique Cardoso em infraestrutura e em educação básica.
16. O quadro acima descrito refere-se apenas às cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, não tendo atingido o interior
desses estados nem outros estados.
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26) O gráfico a seguir foi construído com dados dos hidretos dos elementos do grupo 16.
Com base neste gráfico e em seus conhecimentos em química
geral, assinale a(s) correta(s).
01. Os pontos P, Q, R e S no gráfico correspondem aos compostos
H2Te, H2S, HSe2 e H2O, respectivamente.
02. Todos estes hidretos são gases a temperatura ambiente,
exceto a água, que é líquida.
04. Quando a água ferve, as ligações covalentes se rompem antes
das intermoleculares (ligações hidrogênio).
08. A geometria molecular da água é linear.
16. A molécula H2S é o ácido sulfúrico, e apresenta geometria
angular.

27) A efedrina é um alcaloide com uma estrutura bastante simples e que, tal como os outros alcaloides, contém um grupo
amina. Há séculos seu uso com fins terapêuticos já era disseminado entre os chineses, que utilizavam o extrato da planta
desidratada para o tratamento de afecções respiratórias.
Dadas as afirmativas, faça o somatório das afirmativas verdadeiras.
01. Os carbonos do anel aromático apresentam hibridação sp2 e os demais são carbonos sp3,
sendo a efedrina um composto de função mista em que o grupo funcional (–NH–) comporta-se como uma base de Lewis.
02. Possui apenas três carbonos com geometria trigonal plana com ligações sigma sp2 -sp2.
04. A molécula forma pontes de hidrogênio, o que aumenta seu ponto de fusão e ebulição em
relação aos hidrocarbonetos.
08. A substituição dos hidrogênios da função álcool (–OH) e amina (–NH–) por radicais metil
(–CH3) acarretará um aumento na força intermolecular e consequente elevação no ponto
de fusão.
16. A estrutura aromática apresenta apenas três elétrons pi.
32. A efedrina é um composto com caráter polar, mas com o aumento do número de carbonos
de sua cadeia torna-se mais solúvel em água.

28) Considere o processo industrial de obtenção do propan-2-ol (isopropanol) a partir da hidrogenação da acetona, representada pela equação abaixo.
Fazendo uso das informações contidas na tabela acima, é
correto afirmar que a variação de entalpia para essa reação,
em kJ/mol, é igual a:
Marque como resposta o valor obtido da variação, em módulo.
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29) A experiência a seguir é largamente utilizada para diferenciar soluções eletrolíticas de soluções não eletrolíticas. O teste
está baseado na condutividade elétrica e tem como consequência o acendimento da lâmpada.
A lâmpada acenderá quando no recipiente estiver presente a(as)
seguinte(s) solução:
01.
02.
04.
08.
16.
32.

O2(g)
H2O(g)
HC(aq)
C6H12O6(aq)
NaC(aq)
H2SO4

30) Isômeros são substâncias que têm fórmulas moleculares iguais, mas apresentam fórmulas estruturais diferentes. Elas estão
em nossas vidas cotidianamente, podendo ser encontradas em alimentos, medicamentos e hormônios do nosso organismo.
Julgue as alternativas que seguem e some as corretas.
01.
02.
04.
08.
16.
32.

O etanol e o etanal são isômeros de função.
1-buteno e 2-buteno são isômeros de cadeia.
Etanal e etenol são tautômeros.
Metoxipropano e etoxietano constituem um exemplo de metameria.
O ácido 2,3-dihidroxibutenodióico apresenta isomeria geométrica.
O 2-butanol apresenta isômeros óticos.

31) Ciclo de Carnot
Esse ciclo foi inicialmente proposto
pelo físico e engenheiro militar Nicolas
Léonard Sadi Carnot no ano de 1824.
Ele pode ser representado por uma
sequência de transformações gasosas
em que uma máquina térmica tem o seu
rendimento máximo operando em ciclos,
diante de duas fontes térmicas. Carnot
mostrou que quanto maior a temperatura da fonte quente, maior seria seu
rendimento para uma substância que
se comportasse como um gás ideal. O
ciclo de Carnot é constituído de duas

transformações isotérmicas: uma para
a temperatura T1 da fonte quente onde
ocorre o processo de expansão e a outra temperatura T2 referente à fonte fria
onde ocorre o processo de compressão.
Cada uma dessas transformações é
intercalada com duas transformações
adiabáticas (figura). Temos duas máquinas térmicas de Carnot, a máquina 1
trabalha entre as temperaturas de 227o C
e 527o C, enquanto a máquina 2 opera
entre 227 K e 527 K.

Analise as afirmativas a seguir e assinale o que estiver correto.
01.
02.
04.
08.

A máquina 2 tem maior rendimento que a máquina 1.
Se a máquina 1 realizar um trabalho de 2000 J, terá retirado 6000 J de calor da fonte quente.
Se a máquina 2 retirar 4000 J de calor da fonte quente, irá liberar aproximadamente 1720 J de calor para a fonte fria.
Para uma mesma quantidade de calor retirada da fonte quente pelas duas máquinas, a máquina 2 rejeita mais calor
para a fonte fria.
16. O rendimento de uma máquina térmica que opere em Ciclo de Carnot poderá chegar a 100%.
32) Um trabalhador deseja deslocar uma pedra com o auxílio de uma alavanca homogênea de peso desprezível. Ele tem a
possibilidade de colocar o ponto de apoio, mediante o uso de cunhas, na posição 1 na montagem da esquerda e 2 na
direita, como ilustrado nas figuras. Considere que o trabalhador exercerá uma força na direção perpendicular à haste nos
pontos apresentados nas figuras, que estão igualmente espaçados.
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Com base na figura anterior e no texto, assinale o que estiver correto.
01. As figuras acima representam alavancas interfixas.
02. Teremos um menor esforço exercido pelo trabalhador na montagem da esquerda.
04. Para manter a alavanca da direita em equilíbrio na horizontal, o trabalhador terá que aplicar uma força de igual intensidade ao peso da pedra.
08. O trabalhador terá de exercer na alavanca da esquerda uma força igual ao dobro do peso da pedra para mantê-la na
horizontal.
16. Para manter as alavancas em equilíbrio na horizontal, a razão entre as forças da esquerda (Fe) e da direita (Fd) produzida pelo trabalhador deve ser igual a Fe/Fd = 0,5.
33) O chapéu mexicano, representado na figura, gira com velocidade angular constante. Cada assento é preso por quatro
correntes, que formam com a vertical um ângulo de 30°. As correntes estão presas à borda do círculo superior, cujo
diâmetro é de 6,24 m, enquanto o comprimento das correntes é de 6 m. A massa de cada criança é de 34 kg, sendo
desprezíveis as massas dos assentos e das correntes.
Dados: g = 10 m/s2, 3 = 1,7.
Some as afirmativas corretas.
01. As forças que atuam em cada criança são o peso, a força de tração
e a força centrípeta.
02. A força resultante em cada criança é a força tangencial, que muda
o módulo da sua velocidade.
04. A velocidade de cada criança ao longo da trajetória circular é de
6 m/s.
08. A força resultante em cada criança é a força centrípeta que muda
a direção e o sentido da sua velocidade.
16. A tensão em cada corrente é 100 N.

34) Óptica é o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados à luz. Devido ao fato do sentido da visão ser o que mais
contribui para a aquisição do conhecimento, a óptica é uma ciência bastante antiga, surgindo a partir do momento em
que as pessoas começaram a fazer questionamentos sobre o funcionamento da visão e sua relação com os fenômenos
ópticos.
(Fonte: http://www.mundoeducacao.com/fisica/optica.htm > Acesso: 03 out 2014.)

Em relação aos fenômenos da óptica geométrica, some os valores que correspondem às sentenças corretas.
01. Quando um raio luminoso incide obliquamente de um meio menos refringente (menos denso) para um mais refringente
(mais denso), ele refrata se aproximando da linha normal; quando vai do mais refringente para o menos refringente,
refrata se afastando.
02. Quando um raio de luz incide em um dioptro e ocorre o fenômeno denominado de reflexão total da luz, o ângulo de
incidência é o chamado ângulo-limite.
04. O céu terrestre é azul porque quando um feixe de luz solar incide em nossa atmosfera, onde predomina o gás nitrogênio, é dispersado, sofrendo um maior espalhamento das radiações de maior frequência (azul, anil e violeta).
08. No vácuo (aproximadamente igual ao que ocorre no ar), todas as ondas eletromagnéticas propagam-se com uma
mesma velocidade; nos meios materiais, cada faixa de frequência eletromagnética possui uma determinada (própria)
velocidade. Isso explica a ocorrência do fenômeno denominado de arco-íris.
16. Quando um objeto real é colocado diante de um espelho esférico, sobre o eixo principal do mesmo, a uma distância
de seu vértice maior que a distância focal e menor que seu raio de curvatura, a imagem por ele formada é real, maior
que o objeto e invertida.
32. A miopia é uma ametropia visual (defeito da visão) que se caracteriza pela dificuldade do portador em ver objetos
distantes. Em sua correção são usadas lentes esféricas convergentes.
64. O astigamatismo é uma ametropia visual (defeito da visão) que tem como característica a formação de borrões na
visão. Em sua correção são usadas lentes cilíndricas.
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35) Atualmente as políticas governamentais investem em divulgação das vantagens de se utilizar as lâmpadas fluorescentes compactas em substituição às incandescentes que eram de uso corriqueiro. Na
especificação da lâmpada fluorescente compacta abaixo, consta 25 W ~ 220 V. Mas consta também
que ela emite luminosidade equivalente a uma lâmpada incandescente de 100 W. Isso ocorre pelo
fato de essas lâmpadas emitirem luminosidade a baixa temperatura, comparadas às temperaturas
das similares incandescentes. Na prática, significa mais economia de energia elétrica e, ainda, mais
durabilidade.
Em relação ao enunciado, some os valores que correspondem às sentenças corretas.
01. Se essa lâmpada emite luminosidade equivalente à emitida por uma incandescente de especificação 100 W ~ 220 V, ambas submetidas à mesma tensão de 220 V, então as duas, para um mesmo
tempo de uso, consomem a mesma quantidade de energia elétrica.
02. A intensidade de corrente elétrica que percorre a lâmpada apresentada, quando submetida a uma tensão de 220 V,
é de aproximadamente 0,11 A.
04. Deixando essa lâmpada fluorescente compacta ligada 5 horas por dia, ao final de 30 dias a energia por ela consumida
será em torno de 5,0 kWh.
08. Deixando essa lâmpada fluorescente compacta ligada 5 horas por dia, ao final de 30 dias a economia de energia
elétrica por ela consumida será de 11,25 kWh, comparada à energia que seria consumida pela citada lâmpada incandescente.
16. É impossível que as duas lâmpadas emitam a mesma luminosidade, pois as potências descritas nas especificações
são diferentes.
32. Um dos fatores que fazem com que as lâmpadas fluorescentes compactas tenham maior vida útil (maior durabilidade)
é que operam em uma temperatura mais baixa que as incandescentes.
36) O desenvolvimento embrionário consiste em um desenrolar contínuo
de eventos, didaticamente dividido em etapas. Os momentos iniciais
da embriogênese têm aspectos semelhantes para todos os vertebrados. Todavia, etapas posteriores têm particularidades próprias de
cada classe. Os desenhos abaixo representam etapas do desenvolvimento embrionário de um cordado. Analisando tais desenhos e com
base nos seus conhecimentos assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01. I representa a mórula, etapa do desenvolvimento embrionário caracterizada por mitoses atípicas denominadas clivagens.
02. II representa a gástrula, etapa em que ocorre a formação dos primeiros folhetos embrionários, no caso o ectoderma
e endoderma.
04. B representa uma cavidade denominada blastocele, que é responsável pela formação da notocorda.
08. A cavidade do esquema II denomina-se arquêntero e a comunicação desta com o ambiente externo ocorre através
do blastóporo, identificado pela letra E.
16. Em I já podemos observar a presença dos três folhetos embrionários.
32. Os animais em que o blastóporo dá origem ao ânus são chamados de deuterostômios, e os animais em que o blastóporo dá origem à boca são chamados de protostômios.
37) O pesquisador escocês Robert Brown (1773- 1858) é considerado o descobridor do núcleo celular. Embora muitos citologistas anteriores a ele já tivessem observado núcleos, não haviam compreendido a enorme importância dessas estruturas
para a vida das células. O grande mérito de Brown foi justamente reconhecer o núcleo como componente fundamental
das células. O núcleo é considerado portador dos fatores hereditários e controlador das atividades metabólicas da célula
animal. Sobre esse assunto, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01. Os nucléolos representam o material genético contido no núcleo, sendo resultantes da associação entre proteínas e
moléculas de DNA.
02. Cromossomos homólogos são os dois representantes de cada par cromossômico presente em células diploides,
provenientes originalmente do par de gametas.
04. Um trecho da molécula de DNA cromossômico que contém informações para sintetizar a cadeia de aminoácidos de
uma proteína é definido como gene.
08. A principal função da carioteca é manter o conteúdo nuclear separado do meio citoplasmático, impedindo o intercâmbio
de substâncias entre o núcleo e o citoplasma.
16. A análise do cariótipo de um feto revela a forma, o número e o tamanho dos cromossomos, possibilitando detectar
alterações cromossômicas antes do nascimento da criança.
32. Quando ocorre uma suspeita de síndrome em uma criança, logo após o parto um exame de sangue com análise do
cariótipo pode ser realizado de qualquer célula sanguínea.
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38) O agrupamento de células vegetais similares destinadas ao exercício de uma função determinada é chamado de tecido
vegetal. O ramo da biologia que estuda tais tecidos e suas funções é a Histologia vegetal. Sobre os tecidos vegetais,
marque as opções corretas.
01.
02.
04.
08.
16.

Os meristemas apresentam células diferenciadas com função de formar os demais tecidos vegetais.
Xilema ou vaso liberiano conduz a seiva bruta ou inorgânica da raiz para o local da fotossíntese.
Colênquima e esclerênquima são os tecidos de sustentação vegetal.
O parênquima foliar tem como função a síntese de carboidrato.
A epiderme é um tecido de revestimento, geralmente uniestratificado, formado por células mortas com depósito de
lignina.
32. O estômato é um anexo epidérmico com função de gutação.
64. O floema é um tecido de condução de seiva elaborada encontrada em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas.
39) Observando a figura abaixo e de acordo com seus conhecimentos sobre tecido nervoso, assinale e some as alternativas
verdadeiras.
01. A figura mostra o desenho esquemático de uma neuróglia.
02. A figura representa um neurônio, e a estrutura apontada
pelo número 5 representa o axônio.
04. O impulso nervoso é conduzido por uma onda de despolarização da membrana do neurônio, com atuação
da bomba de sódio e potássio.
08. A estrutura apontada em 3 é a bainha de mielina, presente em todas as células nervosas, que faz com que
o impulso nervoso seja conduzido de forma mais lenta.
16. Um neurônio em repouso tem sua membrana polarizada, com cargas positivas fora e cargas negativas dentro.
32. A comunicação entre dois neurônios chama-se sinapse.
A continuidade do impulso nervoso na sinapse depende
da atuação de neurotransmissores, mediadores químicos produzidos pelos próprios neurônios.
64. O impulso nervoso pode passar pelos neurônios nos
dois sentidos, dos dendritos, passando pelo corpo celular, para o axônio; ou do axônio, passando pelo corpo
celular, para os dendritos.
40) A figura mostra uma árvore filogenética dos grandes grupos de animais invertebrados.

A respeito desses diversos grupos some as alternativas corretas.
01.
02.
04.
08.
16.
32.
64.

Os poríferos são animais aquáticos, diblásticos e deuterostômios.
Nos cnidários encontramos exclusivamente a digestão extracelular.
Entre os platelmintos ocorrem espécies com tubo digestivo incompleto ou completo.
Entre os moluscos, artrópodos e nematelmintos encontramos a metameria como característica em comum.
A simetria bilateral é encontrada a partir dos cnidários de acordo com a figura.
O celoma, que é uma cavidade revestida pela mesoderme, é encontrado nos moluscos, anelídeos e artrópodos.
Em todos os grupos representados temos a ocorrência do desenvolvimento indireto.
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QUESTÕES DISCURSIVAS
01)

02) Dentro dos bloquinhos que formam uma pirâmide foram
escritos os números naturais, conforme ilustrado na
figura abaixo, de forma que:
• na primeira linha da pirâmide aparece um número: 1;
• na segunda linha da pirâmide aparecem dois números:
2 e 3;
• na terceira linha da pirâmide aparecem três números:
4, 5 e 6;
• na quarta linha da pirâmide aparecem quatro números:
7, 8, 9 e 10, e assim sucessivamente.

(Fonte: AYOADE, J. Introdução à climatologia para os trópicos. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2001, p. 258)

A partir da análise do climograma:
a) identifique o tipo climático representado;

b) descreva a sua dinâmica em função da atuação das
massas de ar;

c) caracterize a vegetação nativa predominante associada à ocorrência do tipo de clima identificado.

Considerando essas informações,
a) Determine quantos bloquinhos são necessários para
construir as 10 primeiras linhas da pirâmide.

b) Determine o último número escrito na trigésima linha
da pirâmide.

c) Determine a soma de todos os números escritos na
trigésima linha da pirâmide.
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INSTRUÇÕES
Códigos das opções de curso
01.
54.
02.
64.
03.
65.
04.
05.
06.
07.
63.
08.
09.
59.
10.
50.
49.
11.
12.
13.
15.
55.
16.
17.
14.
66.
57.

Administração
Administração Pública
Agronomia
Antropologia
Arquitetura e Urbanismo
Arquivologia
Biblioteconomia
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Ciências da Computação
Ciência e Tecnologia de Alimentos
Ciências Econômicas
Ciências Sociais
Cinema
Design
Design Gráfico
Design Industrial
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia da Computação
Engenharia de Alimentos
Engenharia de Aquicultura
Engenharia de Controle e Automação
Engenharia de Energia
Engenharia Florestal

18.
70.
71.
19.
20.
21.
61.
22.
67.
23.
24.
25.
62.
46.

26.
27.
28.
43.
51.
29.
68.
30.
31.
32.

Engenharia de Materiais
Engenharia de Pesca
Engenharia de Petróleo
Engenharia de Produção Civil
Engenharia de Produção Elétrica
Engenharia de Produção Mecânica
Engenharia de Software
Engenharia Elétrica
Engenharia Eletrônica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Engenharia Sanitária e Ambiental
Engenharia Têxtil
Engenharias – Aeroespacial; Automotiva; Ferroviária e Metroviária;
Mecatrônica; Naval; Infraestrutura;
Transportes e Logística
Farmácia
Filosofia
Física
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Geografia
Geologia
História
Jornalismo
Letras

33.
34.
35.
44.
45.
69.
47.
36.
52.
37.
38.
39.
72.
40.
56.
58.
41.
42.
48.
73.
74.
53.
60.
99.

Matemática
Matemática e Computação Científica
Medicina
Medicina Veterinária
Moda
Museologia
Música
Nutrição
Oceanografia
Odontologia
Pedagogia
Psicologia
Publicidade e Propaganda
Química
Relações Internacionais
Secretariado Executivo
Serviço Social
Sistemas de Informação
Teatro
Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas
Tecnologias da Informação e Comunicação
Turismo e Hotelaria
Zootecnia
Outros
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