
 1) Para fazer a prova, você usará este caderno, que possui 8 (OITO) folhas com perguntas, uma folha para as respostas 
discursivas e um cartão-resposta.

 2) Verifique, neste caderno de prova, se constam todas as 24 questões do tipo somatório. 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 encar-
regados 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.

INSTRUÇÕES

CIÊNCIAS SOCIAIS/FÍSICA/QUÍMICA/DISCURSIVAS
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01. Administração
54. Administração Pública
02. Agronomia
64. Antropologia
03. Arquitetura e Urbanismo
65. Arquivologia
04. Biblioteconomia
05. Ciências Biológicas
06. Ciências Contábeis
07. Ciências da Computação
63. Ciência e Tecnologia de Alimentos
08. Ciências Econômicas
09. Ciências Sociais
59. Cinema
10. Design
50. Design Gráfico
49. Design Industrial
11. Direito
12. Educação Física
13. Enfermagem
15. Engenharia Civil
55. Engenharia da Computação
16. Engenharia de Alimentos
17. Engenharia de Aquicultura
14. Engenharia de Controle e Automação
66. Engenharia de Energia
57. Engenharia Florestal

18. Engenharia de Materiais
70. Engenharia de Pesca
71. Engenharia de Petróleo
19. Engenharia de Produção Civil
20. Engenharia de Produção Elétrica
21. Engenharia de Produção Mecânica
61. Engenharia de Software
22. Engenharia Elétrica
67. Engenharia Eletrônica
23. Engenharia Mecânica
24. Engenharia Química
25. Engenharia Sanitária e Ambiental
62. Engenharia Têxtil
46. Engenharias – Aeroespacial; Auto-

motiva; Ferroviária e Metroviária; 
Mecatrônica; Naval; Infraestrutura; 
Transportes e Logística

26. Farmácia
27. Filosofia
28. Física
43. Fisioterapia
51. Fonoaudiologia
29. Geografia
68. Geologia
30. História
31. Jornalismo
32. Letras

33. Matemática
34. Matemática e Computação Científica
35. Medicina
44. Medicina Veterinária
45. Moda
69. Museologia
47. Música
36. Nutrição
52. Oceanografia
37. Odontologia
38. Pedagogia
39. Psicologia
72. Publicidade e Propaganda
40. Química
56. Relações Internacionais
58. Secretariado Executivo
41. Serviço Social
42. Sistemas de Informação
48. Teatro
73. Tecnologia em Análise de Desenvol-

vimento de Sistemas
74. Tecnologias da Informação e Comu-

nicação
53. Turismo e Hotelaria
60. Zootecnia
99. Outros

Códigos das opções de curso

CIÊNCIAS SOCIAIS

01) Sócrates: Imaginemos que existam pessoas morando numa caverna. Pela entrada dessa caverna entra a luz vinda de 
uma fogueira situada sobre uma pequena elevação que existe na frente dela. Os seus habitantes estão lá dentro des-
de a infância, algemados por correntes nas pernas e no pescoço, de modo que não conseguem mover-se nem olhar 
para trás, e só podem ver o que ocorre à sua frente. (...) naquela situação, você acha que os habitantes da caverna, 
a respeito de si mesmos e dos outros, consigam ver outra coisa além das sombras que o fogo projeta na parede ao 
fundo da caverna?”.

(PLATÃO. A República [adaptação de Marcelo Perine]. São Paulo: Editora Scipione, 2002. p. 83).

Em relação ao célebre mito da caverna e às doutrinas que ele representa, assinale o que for correto. 

01. O mito da caverna faz referência ao contraste ser e parecer, isto é, realidade e aparência, que marca o pensamento 
filosófico desde sua origem e que é assumido por Platão em sua famosa teoria das Ideias.   

02. No mito da caverna, Platão pretende descrever os primórdios da existência humana, relatando como eram a vida e 
a organização social dos homens no princípio de seu processo evolutivo, quando habitavam em cavernas.   

04. O mito da caverna simboliza o processo de emancipação espiritual que o exercício da filosofia é capaz de promover, 
libertando o indivíduo das sombras da ignorância e dos preconceitos.   

08. É uma característica essencial da filosofia de Platão a distinção entre mundo inteligível e mundo sensível; o primeiro 
ocupado pelas Ideias perfeitas, o segundo pelos objetos físicos, que participam daquelas Ideias ou são suas cópias 
imperfeitas.   

16. No mito da caverna, o prisioneiro que se liberta e contempla a realidade fora da caverna, devendo voltar à caverna 
para libertar seus companheiros, representa o filósofo que, na concepção platônica, conhecedor do Bem e da Ver-
dade, é o mais apto a governar a cidade.   

Resposta: 
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02) Sobre as relações entre diferenças e desigualdades sociais, assinale o que for correto. 

01. A distribuição desigual do trabalho doméstico se dá em decorrência das diferenças naturais existentes entre homens 
e mulheres. As mulheres têm mais habilidades emocionais e psicológicas no trato de crianças e nos cuidados com 
a casa, enquanto os homens são biologicamente mais bem preparados para enfrentar a vida pública e as disputas 
políticas.   

02. A desigualdade social é um tema clássico das Ciências Sociais. No âmbito desse tema se investigam as relações 
sociais assimétricas existentes entre diferentes indivíduos e grupos em uma sociedade.   

04. A simples existência de diferenças entre grupos resulta em relações de desigualdade de condições e oportunidades. 
Pessoas de diferentes grupos religiosos ou diferentes origens étnicas tendem a se considerar superiores ou inferiores 
a outras.   

08. A concepção de igualdade que estrutura nosso mundo social contemporâneo tem origem histórica no pensamento 
filosófico iluminista e se constitui num dos princípios fundamentais das nossas instituições jurídicas e políticas.   

16. O princípio da igualdade de oportunidades e condições orienta a maioria das políticas públicas tanto na redução 
das desigualdades sociais, tais como as políticas de combate à fome e à mortalidade infantil, quanto na defesa e 
garantia de direitos, tais como o combate à violência contra as mulheres e a expressão pública e civil da população 
LGBT.   

Resposta: 

03) Observe atentamente o mapa da América do Sul. Baseando-se nele e em conhecimentos acerca das características 
decorrentes da localização e da formação do espaço geográfico do Brasil, assinale a(s) proposição(ões) correta(s). 

(Fonte:  SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas.  São Paulo:  Ática, 2002.)

01. O Brasil é o maior país da América do Sul e está situado 
na porção centro-oriental do continente. O território bra-
sileiro é cortado pela Linha do Equador e pelo Trópico de 
Capricórnio.

02. Os únicos países da América do Sul que não fazem 
fronteira com o Brasil são o Equador e o Chile. Já com a 
Bolívia e a Argentina o Brasil tem a maior fronteira e com 
o Suriname e a Colômbia a menor. 

04. Em termos latitudinais, as terras brasileiras situam-se pre-
dominantemente no Hemisfério Sul ou Setentrional (93%), 
sendo atravessadas ao norte pela Linha do Equador (nos 
Estados de Rondônia, Amapá, Amazonas e Pará) e, no 
centro-sul, pelo Trópico de Capricórnio (nos Estados de 
Mato Grosso, Paraná e São Paulo). Quase todo o território 
brasileiro (92%) está situado na zona equatorial. A parte 
restante (8%) está localizada na zona temperada.

08. Em 1959, o então presidente Juscelino Kubitschek criou 
a Sudene – Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste, que tinha como objetivo reduzir as disparidades 
inter-regionais por meio de incentivos fiscais e da criação 
de polos de desenvolvimento. 

16. Além da divisão em cinco grandes regiões (macrorregi-
ões), o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca) divide-as em áreas menores. As mesorregiões identi-
ficam espaços com características em comum dentro dos 
estados (unidades federativas). Além disso, essas áreas 
são subdivididas em áreas chamadas microrregiões, que 
agrupam municípios limítrofes.

32. A Constituição de 1988 realizou transformações na divi-
são regional brasileira, a saber: extinção dos territórios 
federais, elevando Roraima, Rondônia, Amapá e Mato 
Grosso do Sul à categoria de estado; a extinção do Ter-
ritório Federal de Fernando de Noronha, que passou a 
fazer parte do Estado de Paraíba; e a criação do estado 
do Acre.

Resposta: 
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04) A Terra é dinâmica. O relevo é construído e destruído continuamente pelos diferentes agentes. As proposições abaixo 
mostram as características da estrutura geológica e do relevo. Assinale a(s) correta(s).

EVOLUÇÃO FÍSICA OU ESTRUTURAL DA TERRA

(COELHO, Marcos de A.; TERRA, Lygia. Geografia geral e Geografia do Brasil: o espaço natural e socioeconômico. São Paulo: Moderna, 2005. p. 101, 
v. único. (Adaptado.))

01. Os escudos cristalinos correspondem aos primeiros núcleos de rochas que surgiram desde o início da formação 
da crosta terrestre. São formados por rochas magmáticas vulcânicas, geralmente datadas da Era Pré-Cambriana 
(Primitiva) e rochas metamórficas, originadas de material sedimentar recente (da Era Paleozoica e anteriores a ela) 
que sofreu poucas alterações.

02. Os escudos cristalinos correspondem a depressões das bacias que, no decorrer do tempo geológico, foram preen-
chidas com detrítos ou sedimentos, os quais podem ter diferentes origens: pluvial, marinha, glacial, eólica, lacustre 
ou vulcão.

04. Os escudos ou maciços antigos no Brasil correspondem a cerca de 36% da área total do território brasileiro e são 
divididos em duas grandes porções: Escudos das Guianas (ao norte do território) e o Escudo Brasileiro (que abrange 
áreas da porção central, leste e sul do território brasileiro). 

08. Entre os principais recursos minerais das bacias sedimentares, destacam-se o carvão mineral e o petróleo. No Brasil, 
os principais depósitos de carvão mineral localizam-se na Região Sul, na Bacia Paranaica, destacando-se o estado 
de Santa Catarina. 

16. A formação do relevo é resultante dos agentes internos ou endógenos, que se originam no interior da crosta terres-
tre, constituindo, em geral, as formas mais elevadas de relevo por meio de tectonismo, do vulcanismo e de abalos 
sísmicos e dos agentes externos ou exógenos, que atuam de forma a desgastar, modificar e modelar o relevo por 
meio do intemperismo e de erosão.

32. Nos limites das placas tectônicas, os terremotos são mais frequentes, sendo, no interior da terra, o local de origem 
do tremor denominado epicentro ou foco, e o local na superfície terrestre onde se manifesta, denominado hipocentro. 

Resposta: 

05) O RIO

Uma gota de chuva
A mais, e o ventre grávido
Estremeceu, da terra.
Através de antigos
Sedimentos, rochas
Ignoradas, ouro
Carvão, ferro e mármore
Um fio cristalino
Distante milênios
Partiu fragilmente
Sequioso de espaço
Em busca de luz.

Um rio nasceu.

(MORAES, Vinicius de. Nova antologia poética. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 142.)

 Após a leitura do poema, assinale a(s) proposição(ões) correta(s) sobre a 
paisagem natural e o quadro geomorfológico brasileiro.

01. O relevo brasileiro é modesto, caracterizado por baixas e médias alti-
tudes, justificadas com base em sua estrutura geológica de terrenos 
antigos e muito desgastados pela erosão.

02. A classificação do relevo brasileiro, realizada em 1940 pelo professor 
Aroldo de Azevedo, utilizou como critério o nível altimétrico. Segundo 
esse professor, em linhas gerais, pode-se dizer que o Brasil é consti-
tuído de dois grandes planaltos: o Planalto das Guianas e o Planalto 
Brasileiro.

04. O Planalto Brasileiro compreende uma vasta área de terras baixas, 
situadas ao centro da Planície Amazônica e pelo estudo de suas carac-
terísticas topográficas e também de sua estrutura geológica, pode-se 
reconhecer nele três porções: Atlântica, Sertaneja e Pantaneira.
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08. No final da década de 1950, o professor Aziz Ab´Saber, discípulo de Aroldo de Azevedo, promoveu alteração nos 
critérios de definição do relevo brasileiro. Por essa divisão, o relevo brasileiro passou a ser dividido em dez unidades. 
Dessas unidades, sete são planaltos, que cobrem cerca de 75% do território nacional, e três são planícies, que 
ocupam os 25% do restante do território.

16. A nova classificação do relevo brasileiro, proposta por Jurandyr Ross, elaborada com base na análise dos domínios 
morfoclimáticos, distinguem-se três compartimentos no território: Planalto, Planície e Montanhas.

32. Segundo resultado das medições feitas pelo IBGE (Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística), por meio de um 
levantamento preciso que leva em consideração a ondulação geoidal no Brasil em 2015, aponta o Pico da Neblina, 
localizado no norte do Estado do Amazonas, na serra do Imeri, como o ponto mais alto do Brasil com 2.995,30 
metros de altitude.

Resposta: 

06) Sobre o Ocidente europeu na Alta Idade Média é verdadeiro afirmar que:
 

01. o feudalismo no Ocidente europeu tem início com as invasões bárbaras sobre as terras do Império Romano. Entre 
as características gerais do feudalismo são: poder descentralizado (nas mãos dos senhores feudais), economia 
baseada na agricultura e utilização do trabalho dos servos.

02. no Ocidente europeu prevaleceram as relações de suserania e vassalagem. O suserano era quem doava um lote de 
terra ao vassalo, sendo que este último deveria prestar fidelidade e ajuda ao seu suserano. As redes de vassalagem 
se estendiam por várias regiões, sendo o rei o suserano mais poderoso.

04. na Idade Média, a Igreja Católica, detentora do poder espiritual, influenciava o modo de pensar, a psicologia e as 
formas de comportamento. A Igreja também tinha grande poder econômico, pois era proprietária de muitas terras. 
Os monges viviam em mosteiros e eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade. Passavam grande 
parte do tempo rezando e copiando livros.

08. o crescimento demográfico e da produção nos feudos, aliado ao alto poder da Igreja Católica, fez com que o co-
mércio florescesse na Alta Idade Média. As cidades medievais cresciam e com elas nascia uma classe de ricos 
comerciantes: a burguesia.

16. a arte medieval também era fortemente marcada pela religiosidade da época. As pinturas retratavam passagens da 
Bíblia e ensinamentos religiosos. Na arquitetura da Baixa Idade Média destacou-se o estilo gótico na construção de 
catedrais.

Resposta: 

07) 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 na Idade Moderna. Os protes-
tantes enfatizavam a necessidade de manter o celibato e os sete 
sacramentos.

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 máquina de imprimir 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.

Resposta: 
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08) A economia cafeeira foi o principal meio de acumulação de capital no Brasil durante o século XIX. A respeito dessas 
questões, é correto afirmar que: 

01. o incremento de consumo do café na Europa e nos Estados Unidos foi um dos fatores determinantes para a expan-
são da lavoura cafeeira no Brasil.

02. a lavoura cafeeira transformou a Região Sudeste na mais importante, economicamente, do país.
04. ao se examinar o processo histórico brasileiro, nota-se que há ligação entre expansão cafeeira, imigração, urbani-

zação e industrialização.
08. a burguesia agroexportadora foi responsável pela industrialização maciça que antecedeu o grande impulso da eco-

nomia cafeeira.
16. apesar da dependência do mercado externo, a economia cafeeira acabou favorecendo, mesmo que indiretamente, 

o crescimento industrial do Brasil.

Resposta: 

FÍSICA
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09) Uma opção eficiente e sustentável, 
a bicicleta elétrica! A E-moving 
oferece a melhor alternativa para 
este cenário,  o aluguel de bicicletas 
elétricas, mais conhecidas como  
e-bikes. Um meio de locomoção 
rápido, eficiente e sustentável. As 
bicicletas elétricas não exigem 
esforço físico,  bastam apenas 
algumas pedaladas para se loco-
mover, as subidas se tornam leves 
e o usuário não fica suado, o que a 
torna a melhor opção para a ida ao 
trabalho.

 Eficiência, é o que define. As bicicle-
tas elétricas não ocupam  tanto es-

paço e não são poluentes, o que a 
torna altamente sustentável e aliada 
da natureza. E se você quiser fazer 
exercício, basta desligar o motor 
que ela se torna uma bike normal.

 As bicicletas elétricas podem cir-
cular em parques e ciclovias, sem 
problemas algum, e oferecem ao 
usuário uma experiência de liber-
dade e interação com o espaço 
urbano. Por último, mas não menos 
importante, de bike elétrica, você 
economiza MUITO dinheiro, com 
estacionamentos, combustível, mul-
tas e taxas.

(Fonte: http://www.e-moving.com.br/como-a-mobilidade-urbana-interfere-no-seu-dia-a-dia/ . 01/06/2018)

 A ilustração abaixo representa, esquematicamente, o funcionamento de um motor elétrico ideal de uma bicicleta, co-
nectado por fios de resistência desprezível, a uma bateria ideal (gerador elétrico) de força eletromotriz 12 V, um reostato 
(resistor de resistência variável) e um voltímetro ideal. Dados: diâmetro da roda = 60 cm e calor latente de fusão do gelo 
= 80 cal/g

 
 Desconsidera-se qualquer perda de energia cinética (E = mv2/2) no movimento da roda, que gira com frequência máxima 

de 30 rpm, e sabe-se que a resistência do reostato varia de 100 mΩ (mínima) a 200 mΩ (máxima). 
Use π = 3 e 1 caloria  = 4 joules

Leis com atenção as afirmativas que seguem e marque a soma da(s) correta(s).

01. A roda, operando em frequência máxima, leva 0,5 segundo para executar uma volta.
02. A função do motor no circuito apresentado é de receptor elétrico, ou seja, converter a energia cinética da roda em 

energia elétrica.
04. Se a leitura assinalada no voltímetro for 2 V, o motor utilizará aproximadamente 83,3% da energia da bateria. 
08. Se a roda estiver executando um movimento com 576 kJ de energia, e o motor consumindo simultaneamente 20 Ah,  

a leitura do voltímetro será 4,0 V.
16. Se o motor funcionar com 50% da força eletromotriz da bateria e o reostato operar em sua máxima resistência, a 

energia dissipada por efeito joule no reostato é suficiente para derreter um bloco de 30 g de gelo fundente por minuto.
32. O raio da bicicleta não interfere na potência elétrica do motor, apenas na velocidade e na energia cinética translação 

da bicicleta.

Resposta: 
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10) Durante uma competição automobilística o movimento de um carro em uma reta foi monitorado por um estudante de 
física, que anotou, usando um cronômetro, os tempos decorridos quando ele estava nas posições A, B, C e D. Como 
acionou o cronômetro quando o carro estava na posição A, considerou esse instante como sendo t = 0. As leituras 
efetuadas no cronômetro quando o carro estava nas demais posições foram, respectivamente, 1,0 s, 3,8 s e 5,0 s, e as 
distâncias entre os pontos estão assinaladas a seguir.

Assim, some os valores que correspondem às sentenças corretas.

01. Certamente o movimento do carro entre as posições B e C foi uniforme.
02. Enquanto o carro fez o trajeto entre as posições A e C, em algum momento seu movimento foi acelerado.
04. Enquanto o carro fez o trajeto entre as posições B e D, em algum momento seu movimento foi retardado.
08. A velocidade média do carro entre as posições B e C foi de 270 km/h.
16. A velocidade média do carro entre as posições C e D foi de 43,2 km/h.
32. A velocidade média do carro entre as posições A e B foi de 216 km/h.

Resposta: 

11) Tempos atrás, brinquedos lúdicos como bolinha de vidro (gude), pião, pandorga (pipa ou papagaio), jogo de taco, carrinhos 
de lata e cavalinhos de pau eram comuns no dia a dia das crianças. Era uma época em que brincavam interagindo com 
os brinquedos e não como nos tempos atuais, em que muitas vezes o brinquedo é o protagonista e a criança apenas 
observa o processo.

 Imagine um menino fazendo o pião girar sobre a palma de sua mão em movimento uniforme de período 0,4 s, conforme 
a figura abaixo.

 Em relação ao enunciado, some os valores que correspondem às sentenças 
corretas.

01. A velocidade angular do movimento do pião é de 5π rad/s.
02. A frequência de giro do pião é de 2,5 Hz.
04. A velocidade linear dos pontos de maior raio do pião é 5π m/s.
08. Como o movimento do pião é uniforme, a aceleração centrípeta de seu 

movimento pião é nula.
16. A velocidade linear de cada ponto do pião é constante.

Resposta: 
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12) Os Jogos Olímpicos de Inverno 2018 
aconteceram em Pyeongchang, 
Coreia do Sul, entre os dias 9 e 25 
de fevereiro. Dentre as diversas mo-
dalidades esportivas, o curling é um 
jogo disputado entre duas equipes 
sobre uma pista de gelo, seu obje-
tivo consiste em fazer com que uma 
pedra de granito em forma de disco 
fique o mais próximo de um alvo 
circular. Vassouras são utilizadas 

pelas equipes para varrer a super-
fície do gelo na frente da pedra, de 
modo a influenciar tanto sua direção 
como sua velocidade. A intensidade 
da fricção e a pressão aplicada pe-
los atletas durante o processo de 
varredura podem fazer com que a 
velocidade da pedra mude em até 
20% devido à formação de uma pe-
lícula de água líquida entre a pedra 
e a pista.

O gráfico apresenta o diagrama de fases da água.
 

 Com base nas informações constantes no texto e no gráfico, 
assinale o que for correto:

01 A seta que representa corretamente a transformação 
promovida pela varredura é a de número 1.

02. O aumento da pressão produzido pela varredura aumenta 
o ponto de fusão do gelo.

04. Abaixo do ponto triplo podemos encontrar  a substância 
tanto no estado sólido quanto no líquido e gasoso.

08. A temperatura de mudança de fase de uma substância 
independe da pressão atmosférica. 

16. Para que uma substância mude de fase, é necessário que 
ela troque calor com o meio em que se encontra. 

32. O ponto triplo representa as únicas condições de tempe-
ratura e pressão em que as fases sólida, líquida e gasosa 
de uma substância coexistem em equilíbrio. 

64. O gelo, sob pressão, funde, voltando a congelar quando 
a pressão é removida. A esse fenômeno damos o nome 
de regelo.

Resposta: 

13) A figura esquematiza o experimento de Robert Millikan para a obtenção do valor da carga elementar. O vaporizador 
borrifa gotas de óleo extremamente pequenas que, no seu processo de formação, são eletrizadas e, ao passar por um 
pequeno orifício, ficam sujeitas a um campo elétrico uniforme, estabelecido entre as duas placas A e B, mostradas na 
figura. 
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 Variando adequadamente a tensão entre as placas, Millikan conseguiu estabelecer uma situação na qual a gotícula 
mantinha-se em equilíbrio. Conseguiu medir cargas de milhares de gotículas e concluiu que os valores eram sempre 
múltiplos inteiros de 1,6 . 10−19 C (carga elementar). Em uma aproximação da investigação descrita, pode-se considerar 
que uma gotícula de massa 1,2 . 10−12 kg atingiu o equilíbrio entre placas separadas de 1,6 cm quando se estabeleceu 
uma tensão de 6,0 . 102 V, estando sujeita apenas às ações dos campos elétrico e gravitacional (g = 10 m/s2).

01. O valor da carga elementar do próton é maior que do elétron.
02. Segundo a figura apresentada, para que a gota fique em equilíbrio, esta deverá ter carga negativa.
04. Temos para a situação apresentada na figura um campo elétrico orientado de cima para baixo.
08. O campo elétrico entre as placas possui um valor de 3,75 . 104 V/m.
16. No instante do equilíbrio, o número de cargas em excesso na gotícula será 2 . 103.

Resposta: 

14) Brincadeiras com a sombra das mãos criando formas engraçadas numa parede são experiências por que passamos 
muito cedo, relacionadas com o que chamamos de luz. Aprendemos que a noite é escura e o dia é claro, que no escuro 
(ou se fecharmos os olhos) não vemos. Mais tarde descobrimos que, por meio de óculos, lupas, telescópios,espelhos  
e outros instrumentos ópticos, podemos mudar a maneira de ver coisas pequenas ou distantes. Para o físico, entender 
o que é a luz significa dispor de um conjunto de modelos capazes de descrever seu comportamento em cada situação, 
como no funcionamento de espelhos e lentes (de óculos, lupas etc.) e do olho humano. Os físicos chamam esse modelo 
de óptica geométrica. Com relação à óptica geométrica e aos elementos ópticos abaixo assinale o que estiver correto.
            

  
FIG 1                                                                      FIG 2
        

  
FIG 3                                                                FIG 4

01. Temos nas figuras 2 e 3 imagens formadas com a mesmas características.
02. A lente da figura 1 é divergente e o espelho da figura 4 é côncavo.
04. Tanto na lente da figura 1,  quanto para o espelho da figura 4, poderemos obter uma imagem projetável colocando 

o objeto em uma posição adequada.
08. A imagem que aparece na lente da figura 1 é virtual e direita, podendo assim ser projetada numa tela.
16. A lente da figura 2 é utilizada para corrigir a ametropia chamada miopia.
32. Para a imagem obtida no espelho da figura 4, temos o objeto (dente) situado entre o foco e o centro de curvatura.
64. Temos nas figuras 1, 2, 3 e 4, respectivamente, lente convergente, lente divergente, espelho convexo e espelho 

côncavo.

Resposta: 
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15) "A ciência é feita de fatos, assim como uma casa é feita de tijolos, mas 
um amontoado de fatos não é ciência, assim como um amontoado de 
tijolos não é uma casa". Essa frase é do brilhante físico e matemático 
francês Henri Poincaré, que descreveu o que para ele era "fazer" 
ciência. Segundo as ideias de Poincaré, assinale o que seria fazer 
ciência:

01. A ciência exige que se colete dados de um fato, analise-os e 
interprete-os de forma bastante minuciosa.

02. Segundo a ciência, a partir de leis cria-se uma teoria,  após, coleta-
-se dados para comprovação da teoria.

04. A Física é uma ciência experimental que trata da interação entre 
matéria e energia, é uma das chamadas "ciências da natureza".

08. A Física envolve pesquisa, coleta e organização de dados e for-
mulação de hipóteses. Essa maneira de estudar os fenômenos é 
chamado de método científico.

16. O método científico é baseado apenas em observações.

Resposta: 

QUÍMICA
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16) Dadas as afirmativas abaixo, faça o somatório das verdadeiras.

01. A molécula da água apresenta geometria angular e o oxigênio presente na ligação que forma a água usa orbitais 
híbridos sp3, sendo que dois desses orbitais estão diamagnéticos e dois paramagnéticos antes da ligação com os 
hidrogênios.

02. Na fórmula do PC5, o átomo de fósforo usa para realizar suas ligações orbitais híbridos sp3d. A geometria da mo-
lécula do pentacloreto de fósforo é bipirâmide trigonal.

04. Segundo a teoria do octeto os átomos, para adquirir estabilidade eletrônica, devem apresentar oito elétrons na 
camada de valência, portanto, em uma ligação iônica entre o potássio e o oxigênio, cada átomo de potássio deve 
perder um elétron de sua camada de valência para estabilizar.

08. A molécula do CO2 apresenta geometria linear e é apolar, enquanto as ligações que unem os átomos de oxigênio 
ao carbono nessa molécula são classificadas como covalentes polares.

16. As ligações coordenadas ou dativas envolvem um elétron ou pares de elétrons e ocorrem quando um átomo de 
elemento estabilizado com oito elétrons na camada de valência cede elétrons para outro átomo de elemento ainda 
não estabilizado.

32. Na molécula do gás metano o carbono usa para realizar suas ligações orbitais híbridos sp3, sua geometria é a 
tetraédrica e a molécula apresenta caráter polar.

Resposta: 

17) Dadas as afirmativas abaixo, faça o somatório das verdadeiras.

01. Em todos os elementos representativos o número de elétrons na camada de valência coincide com o número da 
família e metais quanto no estado sólido ou líquido conduzem corrente elétrica.

02. A distribuição eletrônica do elemento químico 23V apresenta como subnível mais energético o 3d3 e camada de 
valência o subnível 4s2, enquanto que o número quântico principal e secundário para o elétron mais energético do 
bromo é 3 e 0 respectivamente.

04. Os elementos de transição interna estão localizados na 3ª coluna da tabela periódica e são os lantanídeos e acti-
nídeos. Os elementos químicos boro, silício, germânico, arsênico, antimônio e telúrio são exemplos de semimetais.

08. Admitindo que o primeiro elétron a entrar no orbital é ↑ –1/2, o número atômico para o elemento que apresenta os 
quatro números quânticos a seguir para o elétron mais energético, n = 4,  = 0, m = 0 e s = –1/2 é igual a 19.

16. O elemento químico ferro tem como símbolo 26Fe e seu subnível mais energético possui 4 orbitais semipreenchidos.
32. Potencial de ionização e eletropositividade são propriedades periódicas. O potencial de ionização aumenta nas 

famílias com a diminuição do número atômico e nos períodos com o aumento do número atômico, enquanto que a 
eletropositividade aumenta nas famílias com o aumento do número atômico e nos períodos com a diminuição do 
número atômico.

Resposta: 

18) A química da paixão

 O chamado diencéfalo ou cérebro 
primitivo, comum a todos os mamí-
feros, intervém, através do hipotála-
mo, no desejo, no interesse sexual 
e também recolhe as informações 
que chegam do exterior e dos hor-
mônios, controlando-os e dando 
as respostas da excitação sexual, 
ejaculação, sensações de prazer e 
regulando as respostas emocionais 
e afetivas no comportamento sexual.

 O sistema límbico discrimina e se-
leciona os estímulos, reconhecendo 
os sinais de saciedade (estar satis-
feito) e inibindo o comportamento 
sexual.

 A nossa sexualidade apresenta-se 
não apenas em nível dos estímu-
los (visuais, fantasias, etc.), como 
também na participação muito 
importante da emoção e sobretudo 

na aprendizagem. Algumas partes 
do nosso cérebro relacionam o 
ambiente e a cultura às nossas res-
postas sexuais. O resultado pode ter 
maior ou menor eficácia dando aos 
parceiros, maior ou menor prazer.

 Razão, fantasia, emoção e apren-
dizagem se misturam em nosso 
cérebro dando respostas curiosas 
no dia a dia sexual do ser humano.

 Os neurotransmissores cumprem 
uma função indispensável na ati-
vação do impulso sexual, como 
por exemplo, quando as carícias e 
beijos levam a lubrificação vaginal 
e à ereção peniana.

 Os cientistas conhecem a feni-
letilamina (um dos mais simples 
neurotransmissores) há cerca de 
100 anos, mas só recentemente  

 começaram a associá-la à paixão. 
Ela é uma molécula natural seme-
lhante à anfetamina e suspeita-se 
que sua produção no cérebro pos-
sa ser desencadeada por eventos 
tão simples como uma troca de 
olhares ou um aperto de mãos.

 O “affair” da feniletilamina com a 
paixão teve início com uma teoria 
proposta pelos médicos Donald F. 
Klein e Michael Lebowitz, do Insti-
tuto Psiquiátrico Estadual de Nova 
Iorque. Eles sugeriram que o cé-
rebro de uma pessoa apaixonada 
continha grandes quantidades de 
feniletilamina, e que esta substância 
poderia responder, em grande par-
te, pelas sensações e modificações 
fisiológicas que experimentamos 
quando estamos apaixonados.

(Fonte: http://www.afh.bio.br/especial/paixao.asp)
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Dada a fórmula da feniletilamina: Faça o somatório da(s) afirmativa(s) verdadeira(s).

01. O neurotransmissor feniletilamina é uma base de Lewis, apresentando por-
tanto pH maior que 7,0 a 25O C.

02. Na molécula da feniletilamina são encontrados seis carbonos com hibridação 
sp2 e dois carbonos com hibridação sp3.

04. A função orgânica a que pertence a feniletilamina é amida e o grupo amino 
está preso a duas cadeias carbônicas.

08. A cadeia do neurotransmissor associado à paixão feniletilamina é classificada 
como fechada, aromática mononuclear e ramificada.

16. Na estrutura da feniletilamina são encontrados seis carbonos secundários 
e dois primários, além de seis carbonos insaturados, dois saturados e um 
heteroátomo.

32. A feniletilamina apresenta força intermolecular do tipo ligação de hidrogênio, 
que confere à estrutura um ponto de fusão e ebulição alto comparando-a 
com outros compostos orgânicos, como os hidrocarbonetos que apresentam 
forças intermoleculares do tipo dipolo-induzido.

64. Na estrutura da feniletilamina encontramos um carbono quiral ou assimétrico, 
portanto o composto apresenta isomeria geométrica.

Resposta: 

19) O Brasil vive uma tremenda crise de abastecimento de combustíveis. 
 GREVE DOS CAMINHONEIROS. DESABASTECIMENTO GERAL DE ALIMENTOS. 
 Uma maneira de extração do petróleo atualmente é através do pré-sal, mesmo sendo um método que produz grande 

poluição devido aos seus muitos derivados, como o enxofre, o dióxido de carbono e outros gases poluentes. Acredita-
-se que esses fatores devem ser considerados na decisão de exploração desse tipo de petróleo, pois os benefícios 
podem significar a contramão do processo de evolução do homem. Outro fator importante é que os oceanos, além das 
plantas, atuam na retirada do excesso de dióxido de carbono da atmosfera em aproximadamente 30% do que é emitido 
no mundo anualmente, e podendo interferir na formação de corais, conchas, podendo comprometer a cadeia alimentar 
dos animais marinhos. O gás carbônico, quando reage com a água, pode formar os seguintes equilíbrios químicos:

CO2(g) + H2O() → H2CO3(aq)

H2CO3(aq) + H2O() → H3O
+

(aq) + HCO3
–
(aq)

HCO3
–
(aq) + H2O() → H3O

+
(aq) + CO3

2–
(aq)

Observando essas reações, é possível afirmar que:

01. A água é considerada um ácido de Arrhenius ao interagir com o dióxido de carbono.
02. O H2CO3 é um ácido de Bronsted e Lowry.
04. O íon H3O

+ é um ácido conjugado, segundo Bronsted e Lowry.
08. As espécies na equação química H2CO3 e HCO3

– são consideradas, respectivamente, ácido e base conjugada, 
segundo Bronsted e Lowry.

16. As espécies HCO3
– e CO3

2– podem ser consideradas, respectivamente, ácido e base conjugada, segundo Bronsted 
e Lowry.

Dê como resposta a soma das alternativas corretas.

Resposta: 

20) Faça o balanceamento da equação a seguir:

K2Cr2O7(aq) + H2O() + S(g) → KOH(aq) + Cr2O3(s) + SO2(g)    

Dê como resposta a soma das alternativas corretas.

01. A soma dos menores coeficientes inteiros é 16.
02. O agente redutor é enxofre.
04. O enxofre sofre redução.
08. A variação do nox do cromo é igual a 3.

Resposta: 
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21) A QUÍMICA NO NOSSO COTIDIANO.
 As propriedades coligativas explicam uma série de fenômenos que observamos no cotidiano. 

 A respeito desse assunto, julgue os itens:

01. Quando colocamos gelo dentro de um copo e o colocamos sobre a mesa, num dia quente de verão, a água que 
aparece na superfície externa do copo deve-se ao fenômeno conhecido como osmose.

02. Ao dissolvermos, em água do mar, um pouco de açúcar, a pressão de vapor da água diminui.
04. A adição de aditivos na água de refrigeração torna possível a diminuição da temperatura dos sistemas.
08. Em certas regiões do interior é comum salgar pedaços de carne, pois em presença do sal, por osmose, a água 

atravessa a membrana celular, desidratando o alimento.
16. Ao nível do mar, os sucos congelam a uma temperatura inferior a 0 oC.
32. Os alimentos cozinham mais rapidamente na panela de pressão, pois a temperatura de ebulição da água no seu 

interior é maior.
64. Ao nível do mar, se você aquecer um recipiente contendo café preparado, o líquido entrará em ebulição a uma 

temperatura inferior a 100 oC.

Resposta: 

22) Considere as transformações a que é submetida uma amostra de água, sem que ocorra variação da pressão externa: 

 
      Mudança de estado físico da água

 Pode-se afirmar que:

01. as transformações 3 e 4 são exotérmicas.
02. as transformações 1 e 3 são endotérmicas.
04. a quantidade de energia absorvida em 3 é igual à 

quantidade liberada em 4.
08. a quantidade de energia liberada em 1 é igual à 

quantidade liberada em 3.
16. a quantidade de energia liberada em 1 é igual à 

quantidade absorvida em 2.
32. a água é uma substância anfotérica.
64. a água é um peróxido.

Resposta: 

23) Estudar química desde o primeiro ano do Ensino Médio é entender que a Química é a disciplina mais interdisciplinar 
que existe, esse é um conceito geral. Olhe o exemplo a seguir.

 No colégio Energia de Florianópolis, o professor Kartz fala aos seus alunos sobre energia produzida por materiais 
orgânicos – e, para esclarecer seus alunos, ele afirma: Sabe-se que materiais orgânicos como fezes de animais, se 
armazenados dentro de câmaras e colocadas sobre determinadas condições de pressão e temperatura, podem pro-
duzir biogás, composto, principalmente, de metano. E concluiu: o calor de combustão do metano à pressão constante 
é –880 kJ/mol. 

Com base nessas informações, assinale a soma das alternativas corretas. 

01. O metano trata-se de um hidrocarboneto e é um líquido inflamável à pressão atmosférica.   
02. Na molécula de metano, cada átomo de hidrogênio é ligado ao átomo de carbono por ligações covalentes polares 

e possui estrutura tetraédrica e o nox do carbono é igual a +4.   
04. A combustão do gás metano gera gás carbônico e água, e trata-se de um processo endotérmico.   
08. A entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes, logo possui variação de energia positiva.   
16. A queima de 5,0 kg de gás metano libera uma energia de 2,75 . 108 J. 
32. O  metano, também conhecido como gás natural ou biogás, é vendido comercialmente com a sigla GLP.

Resposta: 
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24) A seguir, temos compostos pertencentes a quatro funções orgânicas distintas.

 Com relação à isomeria, podemos afirmar:

01. Isomeria cis-trans pode ocorrer em compostos com duplas ligações ou 
compostos cíclicos.

02. Isomeria espacial divide-se em isomeria geométrica e isomeria ótica.
04. Entre buteno-2 e ciclobutano ocorre isomeria de cadeia.
08. Entre penteno-1 e penteno-2 ocorre isomeria de posição.
16. Entre H3C – CH2 – OH e H3C – O – CH3 ocorre isomeria de função.
32. O ácido 2-hidroxi-butanoico apresenta isomeria óptica.

Resposta: 

DISCURSIVAS

01) A questão da violência é hoje tema central do debate público no Brasil e certamente estará presente na campanha 
eleitoral deste ano. Uma pesquisa realizada no final de 2017 pela consultoria organizacional Crescimentum, em parceria 
com o instituto Datafolha, revela que de um universo de 2.422 entrevistados, 1.504 apontaram a violência como principal 
fator de preocupação em nosso país. Apenas a corrupção obteve mais indicações (1.754) e vale salientar que os dois 
fatores estão interligados. De fato, a violência tem aumentado nos últimos anos, os números não mentem. Atualmente, 
o Brasil tem a nona maior taxa de homicídios do mundo, com 30,5 casos para cada 100 mil pessoas, segundo dados 
da Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com o estudo da entidade, das 50 cidades mais violentas do 
mundo, 25 estão no Brasil, sendo que 9 são capitais, logo não são apenas áreas isoladas e mais pobres, sem acesso 
ao desenvolvimento econômico e social.

(Fonte: http://www.jb.com.br/artigo/noticias/2018/03/25/as-origens-da-violencia-no-brasil/>. Acesso em: 30 de maio de 2018.)

 Considerando que a violência pode ser explicada a partir de fatores sociais, históricos, entre outros, no contexto mencio-
nado, disserte sobre como a violência está relacionada a dois desses fatores. Use no máximo três linhas para cada um.

a) fatores sociais 

b) fatores históricos

02) Durante um processo de ajuda à comunidade vítima de uma catástrofe me-
teorológica, um helicóptero transporta mercadorias para auxiliar os atingidos.

 Na situação da figura ao lado, o helicóptero está parado no ar, de tal forma 
que o dinamômetro conectado ao cabo que prende à caixa de mantimentos 
está assinalando uma tensão de 2000 N.

 Desprezando as massas do cabo e do dinamômetro e as resistências do ar, 
considerando que a aceleração da gravidade local é de 10 m/s2 e a massa da 
caixa de mantimentos de 200 kg, responda às situações propostas a seguir.

a) Na situação apresentada, a caixa de mantimentos está parada no ar, 
subindo ou descendo? Justifique sua resposta.



16

b) E se a leitura do dinamômetro fosse de 2050 N, o que estaria ocorrendo com a citada caixa de mantimentos? Justi-
fique sua resposta.

03) Utilizando a figura e seus conhecimentos sobre biologia responda:

a) De acordo com o gráfico o número de famílias taxonômicas apresenta variações ao longo do tempo. Justifique o por 
que após as grandes extinções podemos observar um aumento no número dessas famílias.

b) Quais são os mecanismos biológicos responsáveis por esse aumento da diversidade de famílias taxonômicas?


