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		
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 será divulgado ao final da prova 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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REDAÇÃO
Texto 1

Texto 2

De uns tempos para cá, a fama se tornou um bem em si. É imenso o número de
garotos que sonham em ser jogadores de
futebol. Garotas, modelos.Todos, estrelas
da televisão. Claro. Num país onde nem
sempre um diploma universitário garante
um salário decente, a fama rápida torna-se um meio de ascensão. Há histórias
de pessoas que brilham por algum
motivo e ganham para fazer presença
vip em festas, camarotes de Carnaval. É
inegável. Há um mercado de eventos e
publicidade sólido para famosos. Mas é
para poucos. Esses poucos sofrem!

Essa síndrome da busca desenfreada pela Fama faz com que muitos
jovens deixem de acreditar nos estudos, no empreendedorismo e em outros
meios de conquistar vitórias em suas vidas.
Se eu contasse aqui algumas revelações das minhas pesquisas, no tocante
ao que as pessoas estão dispostas a fazer para serem famosas, teríamos uma
discussão e tanto, principalmente para revermos nossos valores existenciais.
Mas a Fama é algo que pessoas perseguem ao longo da história da humanidade e, talvez, este seja o ponto: a perseguição da Fama.Talvez um dos
efeitos da Fama seja a sensação de poder que ela sugere às pessoas, afinal
ao longo da história humana a graduação de lideranças foi feita pelo valor do
poder que determinada pessoa detinha em seus domínios.
A Fama tem efeitos avassaladores em vários sentidos. Pode fazer uma
pessoa expandir sua atividade além de fronteiras imaginárias e pode também
trazer desafios inimagináveis.”

(Walcir Carrasco)

(Disponível em: <http://www.cesarromao.com.br/redator/item5600.html>.)

Proposta A
Produza um texto dissertativo-argumentativo, com cerca de 30 linhas, sobre o seguinte tema:
O custo de ser famoso.
Proposta B
Produza um artigo de opinião discutindo a obsessão de jovens e adolescentes pela fama a qualquer custo.

01) Sobre Franklin Cascaes, Florianópolis e Cruz e Sousa, assinale a(s) proposição(ões) correta(s).
01. Oriundo de família católica, Cascaes sempre procurou se afastar do imaginário "bruxólico" da Ilha, dedicando-se a
esculpir bonecos de presépio, conforme o desejo de seu pai.
02. Franklin Cascaes e Cruz e Sousa, ambos artistas nascidos em Florianópolis, falaram de misticismo em seus textos.
O primeiro por ter interesse no folclore açoriano, o segundo por ser tal aspecto caro ao Simbolismo.
04. As bruxas faziam parte do imaginário medieval europeu e seu perfil geralmente era o de mulheres ligadas a crenças
consideradas pagãs ou não aceitas pela Igreja Católica.
08. A criação de instituições como a UFSC e a Eletrosul atraiu novos moradores para Florianópolis, sendo uma das
causas da crescente especulação imobiliária na cidade.
16. As benzedeiras faziam parte do imaginário de Florianópolis, mas logo desapareceram da cidade quando os médicos
se instalaram na Ilha.
32. Usou uma linguagem fonética para retratar a fala do povo no cotidiano.
02) A respeito dos períodos literários brasileiros, some as afirmativas corretas.
01. O Arcadismo se configurou como um movimento literário cuja realização, no Brasil, foi eminentemente poética. Os
poetas árcades trabalhavam principalmente com temas pastoris, mas também houve os que se debruçaram sobre a
História do Brasil, utilizando personagens indígenas, e sobre a sátira social.
02. O Romantismo produziu, no Brasil, três vertentes de poesia: a) a indianista – que exalta o índio como herói nacional,
tendo em A confederação dos Tamoios, de Gonçalves de Magalhães, e em I Juca Pirama, de Gonçalves Dias, dois
de seus textos significativos; b) a ultrarromântica – que exalta a subjetividade do eu lírico, tendo em Lira dos vinte
anos, de Álvares de Azevedo, e em Cântico do calvário, de Fagundes Varela, dois de seus textos significativos; c)
a condoreira – que explora a temática social por meio de uma linguagem retórica e exuberante, tendo em O navio
negreiro, de Castro Alves um de seus textos mais importantes.
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04. Embora o romance Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antonio de Almeida, tenha sido publicado em
folhetins a partir de 1852, portanto cronologicamente no período do Romantismo, é correto considerar o romance como
sendo de transição entre o Romantismo e o Realismo brasileiros, pelas seguintes razões: a) documenta os usos, os
costumes e a linguagem popular do Rio de Janeiro da época do reinado de D. João VI, em detrimento daqueles da
classe burguesa; b) o modo como os pais de Leonardo Pataca, o protagonista do romance, encontram-se e passam
a se relacionar, a rejeição paterna e o caráter de Leonardo não são elementos que se possam chamar de românticos
por excelência.
08. O Naturalismo não é considerado pela maioria da crítica um estilo de época independente do Realismo. Ambos têm
como objeto de observação a realidade exterior; ambos são postos em relevo pela literatura no mesmo período. No
entanto, o Naturalismo destaca-se pela incorporação dos seguintes elementos à literatura realista: o cientificismo
da época, o determinismo e a crença de que as atitudes dos homens estariam condicionadas pela hereditariedade,
pelo meio e pelas circunstâncias. Assim, embora Machado de Assis e Aluísio Azevedo sejam contemporâneos, eles
guardam profundas diferenças entre si: uma delas está no fato de que o autor de Dom Casmurro não defendia as
teses deterministas que se encontram no autor de O mulato.
16. O Parnasianismo, ao lado do Realismo e do Naturalismo, empenhou-se no combate aos padrões artísticos românticos
e no estabelecimento de uma nova concepção de arte, menos sentimental e menos subjetiva. Alberto de Oliveira,
Olavo Bilac e Raimundo Correia são os principais nomes dessa tendência estética, cujas obras são, essencialmente,
marcadas por uma incessante busca da perfeição formal, conseguida por meio da rigorosa seleção vocabular, do
rigor quanto às técnicas de versificação, da sintaxe elaborada e dos preciosismos. Quanto ao tema, os parnasianos
buscam as questões espirituais, vagas e imprecisas
Leia os textos:
No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de
vozes que altercavam, sem se saber onde, grasnar de marrecos,
cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos saíam
mulheres que vinham dependurar cá fora, na parede, a gaiola do
papagaio,e os louros,à semelhança dos donos,cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se à luz nova do dia.

[...] lá o seu homem não seria anavalhado pelo
ciúme de um capoeira; lá Jerônimo seria ainda o
mesmo esposo casto, silencioso, e meigo, seria
o mesmo lavrador triste e contemplativo, como
o gado que à tarde levanta para o céu de opala
o seu olhar humilde, compungido e bíblico.

(O cortiço, p. 36)

(O cortiço, p. 143)

03) Assinale o que for correto em relação a O cortiço, ao seu autor e ao momento estético de sua produção.
01. O Naturalismo, no Brasil, surgiu como uma literatura crítica e anticlerical; investia, entre outros aspectos, na perversão
sexual das personagens, nas questões raciais e mesológicas que determinam as condutas, bem como na exploração
de aglomerações humanas e personagens coletivas.
02. A obra literária de Aluísio de Azevedo pode ser estudada sob dois enfoques: de um lado, alinham-se os folhetins
e romances de padrão artístico discutível e, geralmente, considerados produtos de baixo valor estético; de outro,
encontram-se romances marcados pela intensidade de seus conflitos, reveladores de uma estrutura social problemática e decadente. A obra mais representativa desse primeiro segmento é O cortiço.
04. No primeiro texto transcrito, o narrador, ao enfatizar a semelhança do cortiço a um organismo vivo, aponta a coexistência indiferenciada entre homens e animais, sugerindo a decadência do mundo racional e a consequente valorização
do universo puramente instintivo.
08. O enredo da narrativa desenvolve-se em ambiente urbano carioca e possui como personagem principal, em última
instância, o grupo humano que habita o cortiço. A partir da documentação e da experimentação desse grupo humano,
é narrada, entre outras, a história do corticeiro João Romão e da escrava fugida Bertoleza, destacando, entre outros
aspectos, a promiscuidade em que vivem os habitantes do lugar, sua sexualidade, a prostituição e o preconceito racial
reinantes entre eles, que se separam, segregados, em grupamentos rivais e inconciliáveis de brasileiros contra os
portugueses. Tal rivalidade explode na cena do incêndio do Cortiço em que os negros queimam as habitações dos
brancos.
16. A preocupação com a exploração exaustiva do real, em busca da compreensão de sua verdade, faz da descrição
um elemento importantíssimo na organização da narrativa naturalista. Por essa razão, O cortiço inicia-se com uma
longa descrição, cuja função pode ser vista não só como a de qualificar o espaço, caracterizado por um conjunto de
habitações coletivas, mas também como a de condensar todo o sistema de relações conflitantes e, muitas vezes, de
exploração entre as personagens, tensão que sustenta toda a intriga narrativa.
32. No segundo excerto, o narrador, em terceira pessoa, mostra-se onisciente, invadindo o pensamento da personagem.
Com esse recurso, Piedade, a mulher de Jerônimo, ao lamentar a mudança de Portugal para o Brasil, transforma-se
na porta-voz de ideias deterministas, segundo as quais a influência decisiva do meio tropical, com seu calor, seus
aromas e sua exuberância, seria responsável pelas atitudes do português, que abandonou a esposa pelos encantos
de Rita Baiana, comprovando o poder da tríade: raça, meio e momento.
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Leia atentamente o texto J.R.Guzzo (In Veja – 3 de junho de 2015) e responda.
Uma das crenças mais resistentes
do pensamento que imagina a si próprio
como o mais moderno, democrático e
popular do Brasil é a lenda da inocência
dos criminosos pobres. Por essa maneira de ver as coisas, um crime não é um
crime, se o autor nasceu do lado errado
da vida, cresceu dentro da miséria e não
conheceu os suportes básicos de uma
família regular, de uma escola capaz
de tirá-lo da ignorância e do convívio
com gente de bem. De acordo com as
fábulas sociais atualmente em vigência,
pessoas assim não tiveram a oportunidade de ser cidadãos decentes – e por
isso ficam dispensadas de ser cidadãos
decentes. Ninguém as ajudou; ninguém
lhes deu o que faltou em sua vida. Como
compensação por esse azar, devem
ser autorizadas a cometer delitos – ou,
no mínimo, considera-se que não é
justo responsabilizá-las pelos atos que

praticaram, por piores que sejam. Na
verdade, segundo a teoria socialmente
virtuosa, não existem criminosos neste
país quando se trata de roubo, latrocínio,
sequestro e outras ações de violência
extrema – a menos que tenham sido
cometidos por cidadãos com patrimônio
e renda superiores a determinado nível.
E de quem seria, nos demais casos, a
responsabilidade? Essa é fácil: "a culpa
é da sociedade".
Toda essa conversa é bem cansativa
quando se sabe perfeitamente, desde
que Moisés anunciou os Dez Mandamentos, que certas práticas são um
mal em si mesmas e ponto-final; não
apareceu nas sociedades humanas, de
lá para cá, nenhuma novidade capaz de
mudar esse entendimento fundamental.
Um crime não deixa de ser um crime pelo fato de ser cometido por uma
pessoa pobre, da mesma forma que

ser pobre, apenas, não significa ser
honesto. Mas e daí? Em nosso pensamento penalmente correto, a ideia
de que as culpas são, sobretudo, uma
questão de classe é verdade científica,
tão indiscutível quanto a existência do
ângulo reto. Por esse tipo de ciência,
um homicídio não é "matar alguém",
como diz o Código Penal brasileiro; para
tanto, é preciso que o matador pertença
pelo menos à classe média. Daí para
baixo, o assassinato de um ser humano
é apenas um "fenômeno social". Fim
da discussão. No mais, segundo os
devotos da absolvição automática para
criminosos que dispõem de atestado de
pobreza, "somos todos culpados". Nada
como as culpas coletivas para que não
haja culpa alguma – e para que todos
ganhem o direito de se declarar em paz
perante sua própria consciência.

04) Assinale a(s) afirmação(ões) correta(s) e dê o total.
01. Em Uma das crenças mais resistentes do pensamento que imagina a si próprio como o mais moderno, democrático
e popular do Brasil é a lenda da inocência dos criminosos pobres. O sujeito do verbo imaginar é a partícula que –
um pronome relativo.
02. Em Nada como as culpas coletivas para que não haja culpa alguma, o objeto do verbo haver é a expressão culpa
alguma.
04. Em Toda essa conversa é bem cansativa quando se sabe perfeitamente, desde que Moisés anunciou os Dez Mandamentos, que certas práticas são um mal em si mesmas e ponto-final; não apareceu nas sociedades humanas, de
lá para cá, nenhuma novidade capaz de mudar esse entendimento fundamental, os vocábulos Moisés, prática e cá
são acentuados segundo regras distintas.
08. Em Ninguém as ajudou; ninguém lhes deu o que faltou em sua vida, os processos verbais apresentam sujeito indeterminado.
16. Em [...] a menos que tenham sido cometidos por cidadãos com patrimônio e renda superiores a determinado nível.,
o vocábulo cidadãos funciona como complemento nominal.
32. Em De acordo com as fábulas sociais atualmente em vigência, pessoas assim não tiveram a oportunidade de ser
cidadãos decentes,os vocábulos em negrito funcionam como adjuntos adnominais.
64. Em Nada como as culpas coletivas para que não haja culpa alguma, o termo grifado pode ser substituído por por
que sem que haja alteração semântica.

05) Assinale a(s) afirmação(ões) correta(s) e dê o total.
01. No período Toda essa conversa é bem cansativa quando se sabe perfeitamente, desde que Moisés anunciou os
Dez Mandamentos, que certas práticas são um mal em si mesmas e ponto-final [...], a oração em negrito funciona
como objeto direto – uma subordinada substantiva objetiva direta.
02. A palavra homicídio, composta de dois radicais latinos, é formada por uma processo chamado hibridismo.
04. A oração em negrito do período [...] considera-se que não é justo responsabilizá-las pelos atos que praticaram, é
subordinada substantiva subjetiva introduzida por uma conjunção subordinativa integrante.
08. Os vocábulos debate e sequestro foram formados por derivação regressiva.
16. Em pensamento há radical, vogal temática, tema, sufixo e desinência nominal de número.
32. No período [...] desde que Moisés anunciou os Dez Mandamentos [...], se substituíssemos a expressão em negrito
por as leis sagradas, teríamos condições para o emprego do acento grave indicativo de crase.
64. Os vocábulos indiscutível e atualmente são formadas, respectivamente, por parassíntese e derivação sufixal.
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INGLÊS
Text
According to the Encyclopaedia Britannica, a robot is "any
automatically operated machine that replaces human effort,
though it may not resemble human beings in appearance or
perform functions in a humanlike manner.
There is no consensus on which machines can be defined as
robots but experts in general, and the public, agree that machines
tend to be seen as robots when they do some or all of the
following: move around, operate a mechanical limb, interact with
humans, and exhibit intelligent behavior – especially behaviors
alike humans or other animals ones. In short, the term "robot"
is frequently related to a machine which can be electronically
programmed to perform a range of physical tasks or actions. As
stated by Joseph Engelberger, a pioneer in industrial robotics,:
"I can't define a robot, but I know one when I see one."

10) Read the paragraph below and mar k the
proposition(s) which complete the gap(s) correctly:
Robots _______ humans in the assistance of performing those repetitive and dangerous tasks _______
humans prefer not to do, or are unable to do due
to size limitations, or even those such as in outer
space or at the bottom of the sea where humans
_______ survive the extreme environments.
01.
02.
04.
08.
16.
32.

will replaced – who – should
has replaced – which – can
have replaced – which – cannot
replace – which – can't
have replace – who – can't
replaced – which – must not

ESPANHOL

06) Select the best title for the text above.
01.
02.
04.
08.
16.

Industrial robots.
How to define a robot?
Are robots ready to rule the world?
Encyclopaedia Britannica and its definitions.
Robots changed the world.

07) Select the statements that could be used as patterns to
identify machines as robots according to experts.
01.
02.
04.
08.
16.
32.

Capacity to move around.
Operate a mechanical member.
Show intelligent behavior.
Exhibit human or other animal-like behavior.
Resemblance to human beings.
Interact one each other.

08) Select the correct statements according to the text.
01. The Encyclopaedia Britannica says that a robot is any
automatically operated machine that substitutes human
attempt and is similar to human beings.
02. There is no consensus on which machines can be defined
as robots.
04. When machines can do certain specific actions, according
to experts in general, they tend to be seen as robots.
08. Cyborgs are the association of a machine and a living
organism.
16. The term robot is frequently associated to a mechanism
which can be electronically programmed to execute an
assortment of physical tasks or actions.
32. We can't define a robot before we see one.
09) Select the questions that can be answered with the information in the text:
01.
02.
04.
08.
16.
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What are robots?
What do robots do?
What are robots like?
Which machines can be considered robots?
How should robots interact with humans?

Texto
Los fantasmas, acomodándose a las nuevas circunstancias, empiezan a aficionarse a la mecánica.
En el domicilio del marqués de Ely, en Hove, cerca de
Brighton, Londres, ha hecho su misteriosa aparición
un fantasma que no es tan misterioso por ser fantasma
como por ser un fantasma exclusivamente fotogénico.
En su departamento particular, el joven marqués – 25
años – tomó con luz artificial la fotografía de una amiga,
convencido de que estaba solo con ella. Pero la fotografía reveló que el marqués se equivocaba: además
de ellos había un fantasma en la habitación. Un fantasma que nadie ha conocido personalmente sino en
fotografía, y que por consiguiente nadie puede decir
cómo es en realidad, pues no hay testimonio de que el
conflictivo, original y modernizado espectro sea igual
o por lo menos parecido a sus retratos.
(Gabriel García Márquez. La fotogenia del fantasma.)

06) El texto de García Márquez:
01. demuestra un profundo temor ante las apariciones de los fantasmas.
02. considera que las apariciones de fantasmas
son puramente imaginarias.
04. permite inferir que los fantasmas no son seres
misteriosos.
08. vincula el espectro al régimen de la imagen
fotográfica.
16. discute los límites entre lo ilusorio y lo real.
07) Podemos decir que acabamos de leer un texto:
01.
02.
04.
08.
16.

histórico.
narrativo.
argumentativo.
ficcional.
apelativo.

08) Prestemos atención al siguiente trecho: En el domicilio del marqués de Ely, en Hove, cerca de Brighton, Londres, ha hecho
su misteriosa aparición un fantasma que no es tan misterioso por ser fantasma como por ser un fantasma exclusivamente
fotogénico. Aquí podemos decir que:
01.
02.
04.
08.
16.

la repetición del adjetivo misterioso/misteriosa constituye una redundancia.
el narrador no considera que los fantasmas sean misteriosos.
el narrador afirma que el marqués de Ely padeció un misterioso engaño.
hay una comparación en juego que se refiere a la condición del fantasma.
el narrador destaca una peculiaridad del fantasma.

09) En la frase: Pero nadie se podía ocupar de restaurarlo porque la gente tenía que trabajar la tierra, las expresiones pero
y la gente podrían ser reemplazadas, sin pérdida de significado, por:
01.
02.
04.
08.
16.

aunque – ellos
pese a – el pueblo
mas – las personas
luego – uno
puesto que – las personas

10) Señala la(s) proposición(es) cuyas expresiones completan correctamente el siguiente enunciado:
El estudiante tenía _______ hermanos, _______ cuando nació _______ solamente _______ más de una familia _______
grande.
01.
02.
04.
08.
16.

muchos – así que – era – uno – muy
muchos – porque – sería – un – mucho
bastantes – de manera que – era – uno – muy
muchos – así que – sería – un – máximo
demás – por lo tanto – fue – un – verdaderamente

11) Dê como resposta a soma das alternativas corretas. Sobre trigonometria, pode-se afirmar:
 5π 7π 
.
01. A função f(x) = 2 . sen(2x) é crescente no intervalo  ,
4 
 4
π


02. O conjunto de todas as soluções da equação sen2 x . cotg x = cos x é S = x ∈ R/x =
+ kπ, k ∈ Z  .
2


04. Se cos x =

sec x − tg x
3
3π
e
< x < 2π, então o valor numérico da expressão E =
é um número pertencente ao
sen x
5
2

conjunto dos Q.
08. O valor de x na figura abaixo é (1 –

2 ).

16. A soma dos valores máximo e mínimo da função f(x) = 2 +

11
3
. cos2 x é
.
2
2
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12) Em relação às proposições abaixo, é correto afirmar:
01. Sabendo-se que a função f(x) = mx + n admite 5 como raiz e f(–2) = –63, o valor de f(16) é 99.
02. Um estudante de Engenharia faz trabalhos de digitação para complementar seu ganho mensal. Ele estabelece que a
relação entre o preço P e a quantidade q de páginas de cada trabalho é dada pela função P(q) = aq + b, sendo a e b
números reais positivos e q pertencente ao intervalo 1 ≤ q ≤ 100. Sabendo-se que o conjunto imagem dessa função
é o intervalo 6 ≤ P(q) ≤ 105, o estudante calcula os valores de a e b. Desse modo, a média aritmética entre a e b é
igual a 2,0.
04. Uma indústria produz mensalmente x lotes de um produto. O valor mensal resultante da venda desse produto é
V(x) = 3x2 – 12x e o custo mensal da produção é dado por C(x) = 5x2 – 40x – 40. Sabendo que o lucro é obtido pela
diferença entre o valor resultante das vendas e o custo da produção, então o número de lotes mensais que essa
indústria deve vender para obter lucro máximo é igual a 8 lotes.
08. Um jogador de futebol, ao bater uma falta com barreira, chuta a bola de forma a encobri-la. A trajetória percorrida
pela bola descreve uma parábola para chegar ao gol.

Sabendo-se que a bola estava parada no local da falta no momento do chute, isto é, com tempo e altura iguais a zero,
e sabendo-se ainda que, no primeiro segundo após o chute, a bola atingiu uma altura de 6 metros e, cinco segundos
após o chute, ela atingiu altura de 10 metros, pode-se afirmar que após o chute a bola atingiu a altura máxima no
tempo igual a 3,5 segundos.
16. A interseção dos gráficos das funções f e g definidas por f(x) = |x| e g(x) = 1 – |x|, os quais são desenhados no mesmo
sistema de coordenadas cartesianas, determina um polígono. A área desse polígono é 0,5.
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13) Assinale a(s) proposição(ões) correta(s).
01. No posto "Amigo do Carro", o preço da gasolina vem sofrendo constantes mudanças: no mês de fevereiro teve um
aumento de 10%; já no mês de março teve um desconto de 5%, passando assim a custar R$2,926. Podemos concluir
que o preço da gasolina antes do aumento de fevereiro era de R$2,80.
02. O gráfico abaixo mostra a população carcerária em valores absolutos de 2005 a 2009.

Com base no gráfico, podemos concluir que a população carcerária teve um aumento de aproximadamente 118% de
2006 a 2009.
04. Em certa escola um professor faz 5 avaliações por bimestre, sendo que a avaliação com nota mais baixa é eliminada.
Sabe-se que a nota mais baixa de um aluno é 2,0 e que a média de suas 5 avaliações é 6,0. Podemos concluir que
nesse bimestre sua nota final será igual a 7,0.
08. Após um dia cansativo de trabalho um professor vai para sua casa com seu carro a uma velocidade de 60 km/h. Ao
chegar em sua residência percebe que esqueceu a chave de casa no colégio e, irritado, volta a uma velocidade de
90 km/h. Considerando o percurso de ida e volta, a sua velocidade escalar média foi de 72 km/h.
16. O capital inicial que um cidadão deve aplicar em um fundo de renda fixa, que utiliza o sistema de juros compostos e
que rende 20% ao ano, de modo que ele tenha R$1.440,00 ao final de dois anos, é de R$960,00.
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14) Assinale a soma dos itens corretos.
01. No desenho temos 6 circunferências de raio 2 cm.
Então, a altura H vale aproximadamente 10,8 cm.

02. No desenho da figura a seguir temos um triângulo
isósceles ABC com AB = AC e um quadrado inscrito
no triângulo. Se a base do triângulo mede 20 cm e
a altura mede 10 cm, então o lado do quadrado é
20/3.

04. Seja um triângulo acutângulo ABC de área 12 cm2,
com lados AC = 8 cm e BC = 6 cm. Logo, a medida
do ângulo C é 60o.
08. Na figura abaixo, as circunferências de centros A
e B têm raios 9 cm e 6 cm, respectivamente, e a
distância entre os centros é 25 cm. A reta t é uma
tangente às circunferências nos pontos C e D. Então,
a medida do segmento CD = 20 cm.

16. O lado de um triângulo equilátero mede 4 3 cm.
Então, o raio da circunferência inscrita no triângulo
equilátero é 1,5 cm.
32. No desenho abaixo, a medida do ângulo a = 80o.
Logo, temos que x = 160o.
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15) Dê a soma da(s) alternativa(s) verdadeira(s).
01. O desenvolvimento do binômio (x + 3 )35 tem 17 termos irracionais.
02. A soma dos coeficientes do desenvolvimento do binômio (5x4 – 3y)67 é um número divisível por 1616.
04. Uma moça vai desfilar vestindo saia, blusa, bolsa e chapéu. O organizador do desfile afirma que três tipos de saia, três
de blusa, cinco de bolsa e x número de chapéus permitem mais de trezentas possibilidades de diferentes escolhas
desse traje. O valor mínimo para x é 7.
08. Uma escola resolve fazer uma Semana de Cinema. Para isso, os organizadores escolhem cinco filmes, que serão
exibidos um por dia. Porém, ao elaborar a programação, eles decidem que três desses filmes, que são de ficção
científica, devem ser exibidos em dias consecutivos. Nesse caso, o número de maneiras diferentes que se pode fazer
a programação dessa semana é 72.
16. O total de saladas de frutas que podemos formar com pelo menos três tipos de frutas, tendo à disposição abacaxi,
banana, laranja, pera e mamão é igual a 16.
32. n! + (n – 1)! + (n – 2)! = (n – 2)! . (n – 1)2 . 2n, para n natural, n ≥ 2.

16) Os líderes do G7 concordaram no último dia da cúpula que aconteceu na Baviera, sul da Alemanha, em afastar suas
economias dos combustíveis de carbono, apoiando uma meta global para limitar o aumento das temperaturas médias
globais em 2 graus em comparação com os níveis pré-industriais, como informou a AFP (Agence France-Presse).
(Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/06/>.)

Sobre a reunião do G7 realizada na primeira semana de junho de 2015 e fatos relacionados a esse movimento, some os
itens corretos a seguir.
01. G7 significa o grupo dos sete países mais industrializados e desenvolvidos economicamente do mundo e foi criado
por iniciativa do presidente francês Giscard d'Estaing em 1975, para discutir questões mundiais, especialmente a
crise do petróleo que naquela época afetava a economia mundial.
02. Os países fundadores do G7, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão e Reino Unido, são todos
nações democráticas.
04. Na década de 1990, o G7 transformou-se em G8 com o ingresso da Rússia.
08. Desde o Protocolo de Kyoto de 1998, a preocupação ambiental tem sido a maior tônica dos encontros do G7.
16. Em março de 2014, o G8 passou a ser G7 depois de a Rússia ter sido suspensa da cúpula por ter anexado a Crimeia
e ter desrespeitado os acordos de Minsk sobre o cessar-fogo na Ucrânia.
32. Na atual reunião do G7, os países-membros firmaram a disposição de reforçar as sanções contra a Rússia e convidaram a China a participar do próximo encontro da cúpula.
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17) A respeito do Renascimento Cultural, assinale as proposições verdadeiras.
01. Teve início na Alemanha, pois aquele país conseguiu de modo pioneiro unificar-se e propiciar condições econômicas,
políticas e culturais para desenvolver tal projeto.
02. Um dos seus traços marcantes foi o racionalismo, que atendia às expectativas da burguesia no sentido de alcançar
um domínio mais completo da natureza objetivando seus lucros.
04. O teocentrismo desenvolveu-se como um importante valor cultural no período do Renascimento, marcado pela sacralização do mundo.
08. O Renascimento retirou da Igreja o monopólio da explicação das coisas do mundo, fato que culminou no empirismo
científico dos séculos XVII e XVIII.
16. A Igreja Católica foi mecena da Renascença. No entanto, no cinquecento a Igreja passou a não aceitar as teses
renascentistas que valorizavam a razão e o antropocentrismo. Com apoio da igreja, após a renascença, nascia o
Barroco.

18) No início do período moderno a crise da Igreja tornou-se mais aguda, o que culminou com a ruptura conhecida como
Reforma. Sobre esse aspecto da história ocidental, é correto afirmar que:
01. a Reforma foi liderada pelo monge agostiniano Martinho Lutero, a partir da Universidade de Wittenberg, na qual ocupava uma cátedra de professor.
02. entre os motivos que deflagraram o processo da Reforma, um dos mais importantes era a venda de indulgências.
04. o protestantismo iniciado a partir da Reforma foi um marco na configuração geopolítica da Europa no período moderno.
Os protestantes enfatizavam a necessidade de observar a tradição da Igreja, a prática das boas obras e o culto aos
santos.
08. através de Elizabeth I a Inglaterra começou sua Reforma em 1534, dando origem à Igreja Anglicana, com forte ênfase
na doutrina da predestinação.
16. a imprensa criada por Gutenberg foi decisiva para a rápida divulgação das ideias protestantes.
32. através dos seus escritos e desde que ingressou na vida monástica, Lutero manifestava planos de romper com Roma,
o que se consolidou com a divulgação das “95 Teses”, em 31 de outubro de 1517.

19) O mapa abaixo destaca os Tratados de Tordesilhas de 1494 e de Madri de 1750. Exatos 256 anos separam os dois tratados,
que fizeram parte da história dos reinos ibéricos, Portugal e Espanha, e suas respectivas colônias na América. Fazendo
uso do mapa e de seus conhecimentos, escolha as afirmativas corretas e faça o somatório sobre acontecimentos da
nossa história que tiveram os dois tratados como referência.
01. Quando o Tratado de Tordesilhas foi assinado, Portugal comandava a expansão marítima visando chegar ao Oriente,
de onde pretendia lucrar com as especiarias a serem comercializadas na Europa.
02. Os novos limites do Brasil com as colônias da Espanha estabelecida pelo Tratado de Madri de 1750 foram fruto das conquistas de expedições denominadas de bandeiras, de busca
a riquezas minerais e de apresamento de índios e escravos.
04. Quando o Tratado de Madri foi assinado em 1750, o governo
de Portugal, através de seu ministro Marquês de Pombal, já
havia transferido a capital do Brasil colônia para a cidade do
Rio de Janeiro, por ser o centro produtivo de maior expressão
do açúcar.
08. O mapa revela que antes do Tratado de Madri a Espanha era
possuidora da maior parte do território brasileiro, o que hoje
causa certa estranheza pelo fato de ter aceitado a redução
de sua área com os novos limites assegurados pelo referido
tratado.
16. No século XVIII, quando o Tratado de Madri foi assinado,
as atenções do Estado português estavam voltadas para a
extração de riquezas minerais no sudeste, onde o trabalho
escravo predominava e centros urbanos surgiam.
32. Foi em razão da ampliação do território brasileiro com o Tratado de Madri que alguns movimentos emancipacionistas como
a Inconfidência Mineira foram planejados. Os inconfidentes
não aceitavam a ampliação do domínio português para além
dos limites do velho Tratado de Tordesilhas.
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20) No plano econômico, o Rio Grande do Sul se considerava injustiçado. A Constituição de 1824 estabeleceu que cabia ao
poder central determinar a parte dos impostos arrecadados que devia permanecer nas províncias e o quanto deveria
ser remetido à Corte. Os senhores do sul entendiam que já arcavam com pesada carga fiscal – impostos sobre o gado,
a terra, o sal – e que com a medida estavam sendo, por mais que produzissem, espoliados de suas riquezas. Somos a
estalagem do Império, bradaria indignado o general Bento Gonçalves da Silva [...]
(PESAVENTO, Sandra Jathay. História do Brasil para ocupados, organizado por Luciano Figueiredo, primeira edição, Rio de Janeiro, Casa da Palavra,
2013, p. 330.)

Fazendo uso do texto que fez referência ao Brasil do século XIX e de seus conhecimentos assinale as afirmativas corretas
e faça o somatório.
01. A Constituição de 1824 foi a primeira de nossa história e determinava a divisão em quatro poderes, o voto censitário
e a monarquia como forma de governo.
02. No momento em que a Constituição de 1824 entrou em vigor o poder central era exercido pelo imperador D. Pedro I,
e quando Bento Gonçalves deu início à Revolução Farroupilha o Brasil era governado por regentes.
04. No mesmo ano de 1824 eclodiu no Nordeste do Brasil a Confederação do Equador, que contrariou o aumento de
impostos e por isso mesmo teve o apoio de senhores do Sul com Bento Gonçalves.
08. O general Bento Gonçalves, mencionado no texto, foi o líder da Revolução Farroupilha, iniciada na Província do Rio
Grande e que questionava a pesada carga fiscal instituída pelo poder central.
16. A Revolução Farroupilha tinha caráter separatista e instalou governos republicanos no Rio Grande do Sul e em Santa
Catarina, com a República Juliana em Laguna.
32. No Rio Grande do Sul, no momento da Revolução Farroupilha, acontecia o confronto entre os farrapos e os chimangos.
64. Como Bento Gonçalves foi preso logo no início da Revolução Farroupilha e carecendo de novas lideranças, o movimento contra o governo regencial foi efêmero e a normalidade político-administrativa voltou a acontecer.
21) A respeito do Mercado Comum do Sul (Mercosul), assinale o que for correto.
01. Em relação ao Mercosul, Santa Catarina ocupa uma posição geográfica capaz de lhe trazer boas perspectivas de
desenvolvimento, pois está localizada entre os principais centros econômicos do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e as capitais de países-membros, como Montevidéu, Assunção e Buenos Aires.
02. O Mercosul constitui um processo de unificação de mercados cujo objetivo é a livre circulação de bens e serviços e
a criação de uma moeda única entre os países que o compõem.
04. Na atualidade, todos os países da América do Sul fazem parte do Mercosul.
08. As relações comerciais entre os principais componentes do Mercosul, que são Argentina e Brasil, desde a sua criação
em 1991, nunca apresentaram barreiras a qualquer produto agrícola ou industrializado, de ambos os lados, tampouco
tiveram problemas relacionados a subsídios ou qualidade de produtos.
16. Para proteger as economias do bloco são criadas as TECs – Tarifas Externas Comuns. Essas tarifas são cobradas
de produtos oriundos de fora do Mercosul, com a finalidade de salvaguardar setores mais fracos de competitividade,
além de tentar estimular o consumo intrabloco.
22) Segundo a Constituição brasileira, materializada na Lei no 11.326 de julho de 2006, considera-se agricultor familiar aquele
que desenvolve atividades econômicas no meio rural e que atende alguns requisitos básicos, tais como: não possuir
propriedade rural maior que 4 módulos fiscais; utilizar predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas de propriedade; e possuir a maior parte da renda familiar proveniente das atividades agropecuárias
desenvolvidas no estabelecimento rural.
(Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com/geografia/agricultura-familiar.htm>. Acesso em: 31 ago. 2014.)

Assinale no cartão-resposta a soma da(s) proposição(ões) correta(s).
01. Sistema de cultivo comum desde a colonização de Santa Catarina, a agricultura familiar, a partir dos anos 1960, foi
substituída pela agricultura de plantation, sobretudo da cana-de-açúcar e do milho.
02. A Revolução Verde dos anos 1960 favoreceu a práticas agroecológicas na agricultura familiar.
04. A agricultura familiar não é a melhor forma de promover a inclusão e o desenvolvimento com sustentabilidade do
campo, pois não garante a produção de alimentos com qualidade e em quantidade para atendimento à demanda da
população.
08. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) tem como objetivo o fortalecimento das
atividades desenvolvidas pelo produtor familiar, proporcionando-lhe aumento de renda e agregando valor ao produto
e à propriedade.
16. O tamanho do módulo fiscal para cada município brasileiro é determinado levando-se em consideração o tipo de
exploração predominante no município e a renda obtida com ela.
32. No Brasil as políticas públicas têm privilegiado a agricultura familiar em detrimento do agronegócio, principalmente
no último decênio.
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23) Em termos de geração de energia, o Brasil hoje é dependente de hidro e termoelétricas. Para especialistas, o modelo
é arriscado e caro. Apontam como saída a exploração de fontes renováveis e do potencial das regiões, mas sem se
vislumbrar solução a curto prazo. O Brasil conta com mais de mil usinas hidrelétricas espalhadas pelo território nacional,
que juntas produzem em torno de 65% da energia do país.
(Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/economia/para-evitar-crise-brasil-precisa-diversificar-matriz-energetica-3395.html>.)

Analise as afirmativas a seguir, relacionadas à matriz energética brasileira e some as corretas.
01. O Brasil tem atualmente a matriz energética com o maior nível de emissão de gases de efeito estufa entre os países
industrializados, situação que deverá ser aliviada com o aumento da participação das usinas termelétricas na geração
de energia.
02. A matriz energética brasileira contrasta com a do restante do mundo, uma vez que as fontes renováveis participam
em média com apenas 13% da matriz energética dos países industrializados .
04. Em segundo lugar na produção de energia elétrica brasileira vêm as usinas termelétricas, que ganharam importância
como complementação da matriz hidráulica, especialmente a partir do final da década de 90.
08. Apesar de utilizarem combustíveis não renováveis, e mais poluentes, como petróleo e gás, as usinas termelétricas
desempenham o importante papel de contribuírem para o barateamento do preço médio da energia elétrica no Brasil.
16. A opção brasileira pelo modelo hidrelétrico se deve à existência de grandes rios de planalto, que são alimentados por
chuvas tropicais abundantes e constituem uma das maiores reservas de água doce do mundo.
24) Sobre a circulação geral da atmosfera, assinale o que for correto.
01. As correntes convectivas se desenvolvem a partir do aquecimento do ar na parte inferior da atmosfera. Nesses locais
o ar se torna menos denso e se eleva. Após se resfriar em altitude, o ar desce por ação da gravidade, pois fica mais
denso e mais pesado, gerando assim um processo cíclico de transferência de calor na atmosfera.
02. A pressão atmosférica consiste na força exercida pelo ar sobre a superfície. Ela é responsável pelos ventos que
sopram das áreas mais quentes, chamadas de anticiclonais, para áreas mais frias, chamadas ciclonais.
04. O efeito de Corriolis é responsável pelo desvio dos ventos alísios de nordeste para sudoeste, no hemisfério norte, e
de sudeste para noroeste, no hemisfério sul.
08. Os desertos do planeta encontram-se, em sua maior parte, próximos às latitudes de 30°, tanto do hemisfério norte
como do hemisfério sul. Isso se deve à chegada dos ventos contra alísios oriundos da região equatorial e extremamente secos.
25) Assinale a(s) alternativa(s) que se refere(m) corretamente a países emergentes indicados no texto abaixo.
Lagarde diz que emergentes têm de se acostumar à moeda alta.
A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, mandou um recado na manhã de hoje para os
países dos BRICs. "A Europa não é o único lugar onde é preciso agir. Os mercados emergentes também devem tratar
de seus problemas", afirmou a número 1 do Fundo em entrevista coletiva na véspera da reunião semestral da entidade
em Washington.
(Disponível em: <http://tools.folha.com.br. Acesso em: 19 abr. 2012.)

01.
02.
04.
08.
16.

Bélgica, Rússia e México.
Brasil, Índia e China.
Bulgária, China e Índia.
Brasil, China e Argentina.
Brasil, China, Rússia e África do Sul.

26) As piretrinas são um par de compostos naturais derivados de Chrysanthemum cinerariaefolium, que têm potentes propriedades inseticidas. As piretrinas são usadas normalmente em inseticidas para uso doméstico e em produtos para
controlar insetos em animais domésticos ou no gado.
O

Piretrinas
CH 3
CH 3
R

O

CH 2
O

CH 3

CH 3
R =CH 3 piretrina I
R = COO–CH 3 piretrina II

Fórmula estrutural da piretrina I e II.
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Sabões e detergentes apresentam grupos hidrofílicos e hidrofóbicos, cuja finalidade é de limpeza industrial e doméstica.
A respeito das piretrinas, sabões e detergentes, faça o somatório da(s) alternativa(s) correta(s).
01. Na fórmula da piretrina I encontramos as funções orgânicas éster e cetona.
02. Na fórmula estrutural da piretrina II existem 11 carbonos com hibridação sp2 e 11 carbonos com hibridação sp3, sendo
a cadeia heterogênea, insaturada e ramificada.
04. Tanto nos sabões quanto nos detergentes o grupo hidrofílico tem afinidade com a água enquanto que o grupo hidrofóbico não tem afinidade com a água, mas sim com compostos apolares como óleos e gorduras.
08. Uma possível fórmula para os detergentes é:

Quando a cadeia do C12H25 é ramificada, então trata-se de um detergente não biodegradável.
16. Pelo fato de a piretrina apresentar a função éster em sua fórmula estrutural, pode-se concluir que foi obtida pela
reação de esterificação.
32. Sabões são compostos que pertencem à função dos ésteres, enquanto detergentes são sais de ácido sulfônico.
64. Na fórmula estrutural do palmitato de sódio (hexadecanoato de sódio – sabão), encontramos dois carbonos primários,
14 carbonos secundários, um carbono insaturado e dois carbonos quirais ou assimétricos.

27) A tabela periódica dos elementos contém uma grande quantidade de informações e é utilizada na previsão das propriedades físicas e químicas dos elementos e seus compostos, servindo de base para a compreensão das ligações químicas.
A respeito dos assuntos distribuição eletrônica, tabela periódica e ligações químicas, assinale as alternativas corretas.

01. A configuração eletrônica do elemento G é 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, é classificado como elemento de transição interna
e está localizado no 4o período da família VII B da tabela periódica atual.
02. O raio atômico do M é maior que o raio do seu cátion M+.
04. A configuração eletrônica do íon Q2+ pode ser representada por [Ar]3d2.
08. O elemento de maior energia de ionização do 3o período, entre os representados na tabela acima, é o Y.
16. O composto L2 faz ligação por compartilhamento de elétrons, formando retículo cristalino iônico.
32. A fórmula correta para o composto formado entre o elemento E e o ânion carbonato (CO32–) será ECO3 e o composto
formado é de natureza iônica, sendo, portanto, sólido à temperatura ambiente e no estado fundido (líquido) conduzirá
corrente elétrica.

28) As fórmulas moleculares do Tylenol (droga analgésica) e da Procaína (anestésico local) são largamente utilizadas na
medicina, farmácia, odontologia, entre outras ciências. A respeito dessas duas substâncias, considere as alternativas
corretas:
01.
02.
04.
08.
16.

No Tylenol encontramos a função álcool.
Na Procaína encontramos a função amida.
No Tylenol encontramos a função cetona.
Na Procaína encontramos a função éster.
No Tylenol encontramos carbonos hibridizados na
forma sp2.
32. Na Procaína encontramos carbonos hibridizados na
forma sp.
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29) Dadas as reações de neutralização abaixo, é correto afirmar que:
01. Os 4 ácidos reagentes são classificados como fortes.
02. As 4 bases reagentes são classificadas como fracas.
04. Na reação entre dois mol do ácido de bateria com 2 mol da cal
apagada formam-se 4 mol do material formador do gesso.
08. Se reagirmos 71 g do ácido formador do suco gástrico com
quantidade estequiométrica da respectiva base, segundo uma
das reações acima, se formarão 36 g de água.
16. Os 4 sais formados são respectivamente cloreto de sódio, nitrato
de sódio, sulfato de cálcio e fosfato de potássio.

HC + NaOH → NaC + HOH
HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O
H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2H2O
H3PO4 + 3KOH → K3PO4 + 3H2O

30) Considere as seguintes informações sobre os combustíveis abaixo.
Gasolina – C8H18 – Libera 5400 kJ/mol
Etanol – C2H6O – Libera 1400 kJ/mol

Considere os 2 combustíveis no estado líquido e suas
respectivas densidades:
Gasolina: d = 0,79 g/mL
Etanol: d = 0,72 g/mL

01.
02.
04.
08.

Na queima de 1 litro de cada combustível, a gasolina libera mais energia.
Na queima de 1 kg de cada combustível o álcool libera mais energia.
10 litros de etanol possuem maior massa que 8 litros de gasolina.
A gasolina produz na sua queima mais gás causador do efeito estufa que o etanol, ambos com a mesma quantidade
de mol sendo queimada.
16. Se queimarmos 25 litros de gasolina, produziremos mais energia do que se queimarmos 35 litros de etanol.

31) Imaginado nos anos 40, projetado e construído nos anos 70 e 80 e em funcionamento desde 1990, o Telescópio Espacial
"Hubble" está revolucionando a astronomia. No dia 24 de abril de 2015, o satélite Hubble completou 25 anos. O Hubble é
um telescópio refletor (seu elemento óptico principal é um espelho) com 2,40 metros de diâmetro. A grande importância
do Telescópio Espacial Hubble (nome dado em homenagem ao astrônomo norte-americano Edwin Powell Hubble, que
viveu de 1889 a 1953) está no fato de ele estar colocado no espaço, fora da atmosfera da Terra. A luz dos astros para
chegar a ele não precisa passar por nossa atmosfera. Toda informação que obtemos de um astro está na luz que vem
deles. A atmosfera sempre "some" com parte dessa informação, e é por isso que os observatórios astronômicos profissionais sempre são construídos em locais bem altos; além disso ele pode ficar apontado por muito tempo para um mesmo
objeto. Já os telescópios em Terra ficam, em média, dez horas apontados para um corpo celestial. O Hubble consegue
enxergar objetos com distância de aproximadamente 10 bilhões de anos-luz da Terra, está em uma órbita baixa, a 600
km da superfície da Terra e gasta aproximadamente 90 minutos para dar uma volta completa em torno de nosso planeta.
A energia necessária para o seu funcionamento é coletada por dois painéis solares de 2,4 x 12,1 metros cada. A sua
massa é de 11.600 kg.

		
Assinale entre as opções aquela(s) que está(ão) de acordo com a óptica e o funcionamento do telescópio Hubble.
01. As imagens apresentadas pelos telescópios terrestres possuem sua qualidade comprometida devido ao fato de a
parte da luz ser absorvida, refletida e refratada na atmosfera. Nossa atmosfera fornece uma posição aparente dos
astros vistos por observadores na Terra.
02. Segundo o esquema acima, o espelho primário é convexo e o secundário plano.
04. O telescópio Hubble durante um dia executa 16 voltas em torno da Terra.
08. Sendo o raio terrestre aproximadamente de 6400 km, o telescópio Hubble orbita em torno da Terra com uma velocidade média aproximada de 29.300 km/h.
16. Podemos perceber pelo esquema acima a presença da aplicação de raios notáveis e princípios da óptica geométrica
para entender o funcionamento do telescópio refletor.
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32) Dois automóveis estão parados em um semáforo para pedestres localizado em uma rua plana e retilínea. Considere o
eixo x paralelo à rua e orientado para a direita, que os pontos A e B da figura representam esses automóveis e que as
coordenadas xA = 0 e xB = 3, em metros, indicam as posições iniciais dos automóveis. Os carros partem simultaneamente em sentidos opostos e suas velocidades escalares variam em função do tempo, conforme representado no gráfico.
Assinale o que estiver de acordo:

01.
02.
04.
08.
16.

O carro A desenvolveu um movimento progressivo e acelerado nos primeiros 5 s de movimento.
O carro B esteve em movimento retrógrado e acelerado nos primeiros 8 s de movimento.
Após 10 s de movimento o carro A percorreu uma distância de 100 m.
A distância entre os carros será de 95 m após 8 s de movimento.
O tempo que os dois carros levaram para se encontrar e iniciar a ultrapassagem é de 1,36 s aproximadamente.

33) Nos jogos de basquete os jogadores fazem arremessos impressionantes, acertam na cesta com distâncias superiores a
3 m.
Na figura, um jogador faz um arremesso certeiro com velocidade inicial de 5 2 m/s.

Sabendo que a bola leva 0,6 s para atingir a cesta, desprezando a influência do ar, some as afirmativas corretas.
01.
02.
04.
08.
16.
32.

A projeção do movimento da bola na horizontal não tem aceleração.
A projeção do movimento da bola na vertical tem aceleração constante e diferente de zero.
A bola continua subindo após sair da mão do jogador, porque a força que a impulsionou é maior que o peso da bola.
No ponto mais alto a velocidade da bola é zero.
O ângulo que a bola faz com a horizontal no momento do arremesso é 45o.
A distância horizontal que a bola percorre até atingir a cesta é de 3 m.
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34) Existe uma função característica de qualquer sistema termodinâmico, chamada energia interna.A variação dessa energia
interna entre dois estados de equilíbrio quaisquer do sistema pode ser medida pela transferência de energia mecânica
entre o meio externo e o sistema, numa passagem adiabática entre esses dois estados.
(Enunciado da Primeira Lei da Termodinâmica. In LUCIE, Pierre. Física Térmica. Rio de Janeiro: Campus, 1980.)

Assinale a(s) afirmativa(s) correta(s).
01. A primeira lei da termodinâmica é uma expressão da lei da conservação da energia.
02. Somente as variações da energia interna de um sistema termodinâmico são acessíveis à experiência e, portanto,
têm sentido físico.
04. Em uma transformação reversível isovolumétrica de um gás ideal, a variação da energia interna do sistema é igual
à transferência de energia mecânica (trabalho) entre o meio externo e o sistema.
08. Uma transformação é considerada cíclica se o estado final do sistema termodinâmico é idêntico ao estado inicial, ou
seja, a variação da energia interna é nula.
16. Numa transformação adiabática, a energia térmica (calor) trocada entre o sistema termodinâmico e o meio externo
é diferente de zero.
35) Certa feita, durante viagem de automóvel acompanhando seu pai
em uma rodovia localizada em região extremamente seca, um
menino, após saltar do carro e encostar sua mão na maçaneta
do mesmo, solta um pequeno grito de espanto, dizendo que havia
recebido um choque elétrico.
Os choques elétricos são muito comuns em nosso cotidiano. No
caso citado, a maçaneta do automóvel de alguma forma ficou
eletrizada e o menino, ao encostar-se na mesma, permite uma
pequena descarga elétrica, através de seu corpo, entre a maçaneta e a Terra.
Em relação aos conceitos de eletricidade estática, some os valores que correspondem às sentenças corretas.
01. Sempre que um corpo está carregado eletricamente (eletrizado) significa que possui um número de cargas elétricas
positivas diferente do número de cargas negativas, caso
contrário estaria eletricamente neutro.
02. Nos condutores sólidos apenas as cargas elétricas negativas se movimentam (elétrons), e esse movimento é resultante da existência de diferença de potencial elétrico entre pontos do referido condutor.
04. No interior de um condutor sólido, carregado eletricamente e em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo.
Nesse caso, não ocorre movimento de cargas elétricas em seu interior.
08. Apenas os isolantes elétricos podem se eletrizar por atrito, portanto, se um condutor sólido for atritado com outro
corpo, jamais ficará eletrizado.
16. Na situação descrita no enunciado, a justificativa mais viável que pode ser dada para o fato de a maçaneta ter ficado
eletrizada é a de que ela tenha entrado em contato com outro corpo, durante o movimento do carro, e tenha se eletrizado por contato.
36) As organelas celulares são estruturas mergulhadas no citosol, encontradas no citoplasma das células eucariontes. Essas
estruturas desempenham funções distintas que, em sua totalidade, produzem as características de vida associadas às
células. Sobre o metabolismo celular e as características fisiológicas das células, some as alternativas corretas.
01. O ergastoplasma é formado por sacos achatados, cujas membranas têm aspecto verrugoso devido à presença de
ribossomos aderidos à sua superfície externa.
02. O retículo endoplasmático atua como uma rede de distribuição de substâncias no interior da célula. No líquido existente dentro de suas bolsas e tubos, diversos tipos de substâncias se deslocam sem se misturar com o citosol.
04. O retículo endoplasmático liso é formado por tubos membranosos lisos. Suas principais funções são: síntese de
diversos lipídios, como o colesterol, hormônios esteroides e fosfolipídios. Além da síntese de polissacarídeos.
08. O complexo de Golgi atua como centro de armazenamento, transformação, empacotamento e remessa de substâncias
na célula.
16. Originários diretamente do ergastoplasma, os lisossomos são bolsas membranosas que contêm enzimas capazes
de digerir substâncias orgânicas.
32. Os centríolos não são envolvidos por membrana, atuam no processo de divisão celular de eucariontes e procariontes,
também estão ligados à organização do citoesqueleto e aos movimentos de flagelos e cílios.
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O maior desastre da história da medicina
O primeiro caso conhecido de malformação
congênita relacionada ao consumo de Talidomida
foi registrado na Alemanha logo após o início de sua
comercialização e afetou, coincidentemente, um filho
de um trabalhador da própria Chemie-Grünenthal
(produtora da Talidomida). Nos anos seguintes, os
casos de anomalias relacionadas com esse fármaco
multiplicaram-se e, em 1961, tornou-se claro que a
Talidomida estava associada ao aumento significativo
do número de defeitos teratogênicos em recém-nascidos. Essas deformidades caracterizam-se
por defeitos no desenvolvimento dos ossos longos
dos membros superiores e inferiores. Contudo, a
Talidomida também está associada a problemas
oculares e auditivos – como microftalmia e síndrome
dos olhos de gato ou coloboma –, anomalias genitais,
neuropatias periféricas e defeitos nos órgãos internos,
particularmente nos rins, pulmões, intestino e coração. Estima-se que mais de 10 mil crianças tenham
sido afetadas pelo uso da Talidomida. Um número
elevado e incalculável de abortos também pode ter
sido causado pela droga.
(Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/por-dentro-das-celulas/o-maior-desastre-da-historia-da-medicina)

37) O texto acima relata um momento marcante e ao
mesmo tempo trágico na história da medicina e
em particular da embriologia humana.Com base
nas informações relatadas no texto e em seus conhecimentos, some a(s) alternativa(s) correta(s).
01. Fica evidente que a avaliação da Talidomida
realizada na época não teve abrangência
suficiente, e que possivelmente não foram
realizados testes de teratogenicidade, ou
seja, possibilidade de desenvolvimento de
anomalias que levassem a malformações
fetais.
02. Pesquisas realizadas posteriormente indicaram que a Talidomida é um importante
agente mutagênico também responsável por
doenças hereditárias como a hemofilia e a
fibrose cística.
04. Pelas consequências observadas fica claro
que o fármaco interferiu apenas no desenvolvimento de estruturas derivadas do folheto
endodérmico.
08. A Talidomida interfere no desenvolvimento
embrionário acelerando a multiplicação das
células embrionárias.
16. Exposições à Talidomida antes do desenvolvimento dos membros resultam em defeitos
maiores, enquanto o uso da droga em um
período posterior pode ter consequências
menos drásticas, afetando apenas a formação
dos dedos, por exemplo.
32. A situação demonstra que a descoberta da
gravidez mostra que é hora de tomar alguns
cuidados extras, em prática aquele velho
plano de cultivar hábitos mais saudáveis de
vida.

38) O sistema nervoso é a parte do organismo que coordena suas
ações voluntárias e involuntárias e transmite sinais entre as
diferentes partes do organismo. O seu nome deriva de nervos,
que são pacotes cilíndricos de fibras que emanam do cérebro
e da medula central, e que se ramificam repetidamente para
inervar todas as partes do corpo.
A respeito do sistema nervoso humano some as afirmativas
corretas.
01. Podemos organizar o sistema nervoso humano dividindo-o
em duas partes: o sistema nervoso central (SNC) e o sistema nervoso periférico (SNP), sendo ele completamente
revestido por três serosas.
02. O sistema nervoso e o sistema endócrino possuem uma
íntima relação, sendo o sistema nervoso responsável,
por exemplo, por estimular algumas glândulas a secretar
hormônios.
04. Os neurotransmissores estão relacionados com a transmissão do impulso nervoso, sendo encontrados por toda
a extensão do axônio, permanecendo no interior da célula.
08. Quando uma pessoa encosta a mão em um ferro quente,
ela reage imediatamente por meio de um reflexo. Nesse
reflexo o neurônio efetuador leva o impulso nervoso até
a musculatura lisa que possui uma contração rápida e
involuntária.
16. Ao realizarmos um corte transversal da medula espinal (raquiana) podemos visualizar duas regiões distintas. A massa
cinzenta, formada principalmente por axônios, e a massa
branca, formada principalmente por corpos celulares.
32. Sabe-se que a deficiência na produção de serotonina
pode ser uma das causas do estado depressivo dos
adolescentes, conforme indicam pesquisas no campo da
neurofisiologia. Essa substância é um neurotransmissor,
sendo liberada pelas extremidades axônicas dos neurônios.
39) A poluição, o desmatamento e o acúmulo de lixo podem acarretar vários problemas para a população humana, como enchentes, alterações climáticas e trazer para o convívio humano
animais que podem transmitir doenças, como baratas e ratos,
e alguns que podem causar acidentes, como escorpiões. No
ano de 2015 foram capturados na região de Itajaí, no estado
de Santa Catarina, cerca de 200 escorpiões amarelos (Tityus
serrulatus) em área urbana, representando um risco para
a população. Sabe-se que esse escorpião é um predador,
alimentando-se basicamente de insetos. Sobre o assunto e
usando seus conhecimentos sobre ecologia e poluição em
geral, assinale e some as corretas.
01. O aparecimento dos escorpiões certamente não possui
nenhuma influência humana.
02. Escorpiões podem ter sido atraídos para a área urbana pela
grande quantidade de baratas e insetos que se proliferam
no lixo gerado e acumulado pela população humana.
04. O desmatamento pode influenciar na disponibilidade de
água para consumo na região, uma vez que a vegetação
é importante para manter os lençóis freáticos.
08. Com o acúmulo de lixo e uma maior quantidade de baratas,
moscas e outros insetos, a tendência é que a população
de escorpiões diminua.
16. Em um gráfico de predatismo relacionando número de indíviduos x tempo, a linha que representar os escorpiões deve
ser uma reta, pois sua população será sempre constante.
32. Os indivíduos da espécie Tityus serrulatus encontrados
na região citada no texto podem ser considerados uma
população, mas não uma comunidade.
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40) As plantas portadoras de frutos surgiram na Terra depois das gimnospermas, provavelmente há cerca de 135 milhões de
anos. A análise dos fósseis indica que a quantidade de angiospermas foi rapidamente aumentando na Terra, enquanto
as gimnospermas foram se tornando menos abundantes. Assim, as coníferas dominaram a paisagem dos ecossistemas
terrestres em tempos passados, mas as angiospermas dominam a paisagem atual, com cerca de 250 mil espécies
conhecidas.
(Paulino, W.R., Biologia Atual)

Usando as afirmações do texto e os conhecimentos sobre botânica, pode-se afirmar que:
01. As coníferas, embora não produzam flores, frutos ou sementes, puderam propagar-se e chegar aos dias atuais graças
aos mecanismos de reprodução vegetativa.
02. O surgimento das sementes nas gimnospermas já representou um grande passo na conquista do ambiente terrestre.
Porém, com a presença dos frutos, as angiospermas tiveram maior dispersão assegurada.
04. Ao longo dos últimos 135 milhões de anos, as estruturas flor, fruto e semente surgiram nessa sequência evolutiva,
dando origem às angiospermas, com cerca de 250 mil espécies conhecidas.
08. No período anterior a 135 milhões de anos do presente só havia coníferas e, portanto, não havia plantas com frutos,
com flores ou com produção de sementes.
16. A ordem evolutiva das plantas em nosso planeta foi: pteridófitas, briófitas, gimnospermas e angiospermas.

DISCURSIVA
01) Analise os gráficos a seguir.

Os gráficos revelam uma variação significativa nos porcentuais das diversas fontes de geração de energia elétrica no
Brasil, entre os anos de 2001 e 2012. Com base na interpretação desses resultados:
a) explicite um problema associado à pequena participação das usinas eólicas na matriz energética brasileira;
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b) explique por que houve uma ampliação da participação das usinas térmicas e uma redução dos porcentuais relacionados às usinas hidrelétricas no período
supracitado.

02) A figura abaixo mostra um fragmento de mapa, em que se vê o trecho reto da estrada que liga as cidades de Paraguaçu
e Piripiri. Os números apresentados no mapa representam as distâncias, em quilômetros, entre cada cidade e o ponto
de início da estrada (que não aparece na figura). Os traços perpendiculares à estrada estão uniformemente espaçados
de 1 cm.

a) Para representar a escala de um mapa, usamos a notação 1 : X, em que X é a distância real correspondente à distância
de 1 unidade do mapa. Usando essa notação, indique a escala do mapa dado acima.
b) Repare que há um posto exatamente sobre um traço perpendicular à estrada. Em que quilômetro (medido a partir do
ponto de início da estrada) encontra-se tal posto?
c) Imagine que você tenha que reproduzir o mapa dado usando a escala 1 : 500000. Se você fizer a figura em uma folha
de papel, qual será a distância, em centímetros, entre as cidades de Paraguaçu e Piripiri?
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