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 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 22 questões do tipo somatório e as 3 discursivas. Observe 
também se há faltas ou imperfeições gráficas que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 
trinta minutos iniciais da prova.

 3) Você encontrará questões de proposições múltiplas (tipo somatório).
 3.1) As questões de proposições múltiplas contêm, no máximo, sete alternativas numeradas: 01, 02, 04, 08, 16, 32 e 64. A 

resposta correta é o valor total do(s) número(s) associado(s) à(s) proposição(ões) verdadeira(s) ou falsa(s), conforme 
orientação do enunciado da questão. Cada uma das questões deverá ser assinalada no cartão-resposta mediante 
duas marcas, uma na dezena e outra na unidade. Quando a resposta for menor que 10, marque o zero na linha das 
dezenas (01, 02, etc.).

 3.2) As questões abertas são as que contêm problemas que admitem solução numérica (valores inteiros compreendidos 
entre 00 e 99, incluindo estes). Nesse caso, resolva o problema e marque, no lugar próprio da folha de respostas, o 
resultado numérico encontrado. 

 3.3) Confira, nos modelos abaixo, como marcar as suas respostas.

 Questão 01 – 63 Questão 44 – Código de opção no vestibular (21 – Eng. Prod. Mecânica)
 Questão 02 – 19  Obs.: Veja tabela de códigos no final deste caderno.
 Questão 03 – 22       

   Observe com atenção o preenchimento correto dos resultados 
das respostas.

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

 
 4) Procure responder a todas as questões.
 5) Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue empréstimos, use outros 

meios ilícitos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. A fraude, a indisciplina e o desrespeito aos fiscais 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

TEXTO 1

No livro VII do diálogo intitulado A República, do filósofo 
grego Platão (428-347 a.C.), a personagem Sócrates cons-
trói uma narrativa, que ficou conhecida como a alegoria da 
caverna, sobre a situação do homem no que diz respeito 
à educação e à ausência de educação. Nessa alegoria, a 
passagem do interior para o exterior da caverna simboliza 
a educação do filósofo que – uma vez liberto das amarras 
que o prendiam às sombras no interior da caverna, isto é, 
ao mundo sensível, enganador e ilusório – descobre a luz 
da verdade, representada pelo sol no exterior da caverna, ou 
seja, o mundo inteligível. 

TEXTO 2

O principal problema de Descartes pode ser formulado 
do seguinte modo: "Como poderemos garantir que o nosso 
conhecimento é absolutamente seguro?" Como o cético, ele 
parte da dúvida; mas, ao contrário do cético, não permanece 
nela. Na Meditação Terceira, Descartes afirma: "[...] engane-
-me quem puder, ainda assim jamais poderá fazer que eu 
nada seja enquanto eu pensar que sou algo; ou que algum 
dia seja verdade eu não tenha jamais existido, sendo verdade 
agora que eu existo [...]"

(DESCARTES. René. Meditações Metafísicas. Meditação Terceira, São 
Paulo: Nova Cultural, 1991. p. 182. Coleção Os Pensadores.)

01) Sobre as teorias é correto afirmar:

01. Para Descartes, a dúvida manifesta a infinita confusão de opiniões que se pode observar no debate perpétuo e 
universal sobre o conhecimento das coisas, sendo a existência de Deus a única certeza que se pode alcançar. 

02. Para Platão, a alegoria da caverna mostra como o saber é ensinado pelo filósofo àqueles que, por si mesmos, não 
possuem o poder de conhecer as coisas verdadeiras.

04. Para Platão, o exercício da filosofia é um problema moral, evidenciado pela conexão apresentada na alegoria da 
caverna entre a liberdade do homem e o conhecimento da verdade. 

08. Para Descartes, a condição necessária para alcançar o conhecimento seguro consiste em submetê-lo sistematica-
mente a todas as possibilidades de erro, de modo que ele resista à dúvida mais obstinada. 

16. Para Descartes, o conhecimento seguro que resiste à dúvida apresenta-se como algo relativo, tanto ao sujeito como 
às próprias coisas que são percebidas de acordo com as circunstâncias em que ocorrem os fenômenos observados. 

32. Para Platão, o método dialético, seguido por Platão em seus diálogos, é uma disputa de opiniões particulares em 
que prevalecem os interlocutores mais persuasivos. 

Resposta: 
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02) A Mona Lisa de Leonardo Da Vinci fez parte de uma Europa cujo contexto político, econômico e religioso foi marcado 
pela autoridade real, pela ampliação do comércio e pela contestação ao catolicismo. Sobre a Europa Moderna veja as 
alternativas e assinale as corretas, fazendo o somatório.

01. O Renascimento Cultural foi caracterizado pelo racionalismo, o empirismo e o antropocentrismo.
02. As monarquias nacionais da Europa moderna desenvolveram uma prática econômica denominada de mercantilismo 

com características como a balança comercial favorável e o metalismo.
04. Quando a Mona Lisa foi pintada no início do século XVI a expansão marítima portuguesa acontecia para os conti-

nentes americano, africano e asiático.
08. Confrontada pelo Protestantismo a Igreja Católica reagiu com a Contrarreforma, que mudou radicalmente os rumos 

do catolicismo. Como exemplos dessa mudança podemos mencionar a suspensão do Tribunal do Santo Ofício e a 
proibição do culto aos santos.

16. O calvinismo como proposta reformista atingiu países como a França, onde seguidores da nova concepção religiosa 
foram perseguidos e buscaram refúgio por exemplo no continente americano.

32. No século XVIII o Antigo Regime foi questionado pela doutrina iluminista, em que se destacaram pensadores como 
Voltaire, Montesquieu e Rousseau.

Resposta: 

03) A Revolução Francesa foi um marco na História da França e da Europa. Para muitos historiadores assinala o início da 
idade contemporânea e estimulou transformações para as sociedades da época. A Revolução teve continuidade com 
a ascensão de Napoleão Bonaparte no início do século XIX. Sobre o momento da Revolução Francesa de 1789 e o 
Império de Napoleão Bonaparte, assinale as alternativas corretas. Faça o somatório.

01. No ano da Revolução, 1789, a França mantinha um governo monarquista absolutista em que a divisão em Primeiro, 
Segundo e Terceiro Estado acontecia. 

02. No ano de 1789 a tomada da Bastilha simbolizou o início da Revolução que poria fim ao governo absolutista do rei 
Luís XVI.

04. Girondinos e Jacobinos seriam rivais a partir da derrubada do rei. Os Girondinos comandariam a primeira fase da 
Revolução e o período do terror foi comandado pelos Jacobinos.

08. Em 1804 Napoleão Bonaparte seria declarado imperador. Seu império foi marcado por confrontos militares com a 
Inglaterra, o que provocaria a migração da família real portuguesa para o Brasil.

16. Aliado do Império Russo, Napoleão Bonaparte passou a ter importantes vitórias frente à Inglaterra e às coligações 
que se formaram de 1812 para frente. Em 1815 sua derrota aconteceu em decorrência de seus graves problemas 
de saúde.

32. Com a derrota final da França de Napoleão Bonaparte em Waterloo, a Monarquia foi restaurada com Luís XVIII da 
família de Bourbon como rei.

Resposta: 

04) A peso de ouro

 Mais do que um recurso natural. Mais do que um artigo de exportação. O que se descobriu em Minas Gerais depois 
de dois séculos de colonização foi fortuna em estado puro. 

(CARRARA, Angelo Alves. Revista de História da Biblioteca Nacional, nov. 2008. Dossiê Ouro.)

Sobre a mineração na América portuguesa, é correto afirmar que: 

01. a grande instabilidade social do início da mineração resultou em diversos conflitos armados, sendo o mais conhecido 
deles a chamada Guerra dos Emboabas. 

02. ao contrário da produção açucareira, a exploração das minas de ouro priorizou o trabalho livre em detrimento do 
uso de mão de obra escrava em razão dos frequentes temores de fugas e roubos por parte dos mineradores. 

04. com o objetivo de assegurar o controle sobre a exploração do ouro, Portugal assumiu a posse das áreas mineradoras 
e passou a concedê-las em forma de lotes (datas). 

08. a liberdade religiosa, uma das características das sociedades mineradoras, permitiu, ainda no século XVIII, a ins-
talação de muitas igrejas e templos de diferentes religiões europeias e africanas. 

16. o crescimento da produção aurífera nas últimas décadas do século XVIII fez com que o governo português reduzisse 
o controle sobre a cobrança de tributos, garantindo maior tranquilidade política na colônia do Brasil. 

32. os artistas setecentistas da região das minas costumavam ser agrupados como representantes de um estilo deno-
minado cubismo mineiro, típico das Minas Gerais. 

Resposta: 
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05) Sobre o Primeiro reinado (1822-1831) e a formação do Estado no Brasil, assinale o que for correto. 

01. Esse período, além de marcar a organização do Estado, caracterizou-se pela disputa pelo controle político nacional 
entre o imperador e a aristocracia rural brasileira. 

02. Em 1824, em Pernambuco, eclodiu a Confederação do Equador, um movimento de protesto contra o autoritarismo 
de D. Pedro I e que pretendia separar as províncias do Norte e do Nordeste do restante do país. 

04. A Constituição de 1824 estabeleceu o voto censitário que exigia que o eleitor e/ou candidatos tivessem uma renda 
mínima permanente, o que excluiu a maior parte da população brasileira do cenário político ao longo de todo o 
império. 

08. Na prática, o Poder Moderador, instituído pela Constituição de 1824, dava grandes poderes ao imperador. 
16. A presença de um considerável grupo de portugueses ocupando cargos importantes no Estado brasileiro produziu 

um grande desgaste entre D. Pedro I e a aristocracia rural brasileira. 

Resposta: 

06) A Teoria da Tectônica de Placas procura explicar a formação de continentes, dos oceanos e de muitas formas do relevo 
continental e submarino. Sobre o assunto, assinale o que for correto. 

01. Vulcanismo e terremotos podem ser consequências diretas da movimentação de placas tectônicas e ocorrem ge-
ralmente nas bordas das placas. 

02. A placa sul-americana avança em direção à placa africana e a tendência é de a América do Sul chocar-se com a 
África.

04. A cordilheira meso-atlântica, no Atlântico Sul, é formada a partir do afastamento de duas placas, a Sul-americana 
e a africana.

08. As mais elevadas cordilheiras existentes hoje no planeta se originaram do encontro de placas tectônicas e esse 
encontro ainda continua a afetá-las.

16. A cordilheira dos Andes teve a sua formação resultante do encontro de duas placas tectônicas, a de Nazca e a 
sul-americana.

Resposta: 
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07) A partir da interpretação do mapa Brasil: dimensões e pontos extremos, e considerando que o Brasil possui terras nos 
três dos quatro hemisférios da Terra, assinale a(s) proposição(ões) correta(s) sobre a caracterização do espaço geo-
gráfico brasileiro.

01. Em razão das dimensões leste-oeste, o Brasil apresenta somente dois fusos horários, que estão adiantados em 
relação ao meridiano de Greenwich (0°). 

02. Em relação ao paralelo de 0°, o Brasil possui terras nos hemisférios norte e sul. 
04. O ponto extremo oriental do Brasil localiza-se na Região Norte. 
08. A latitude extremo meridional do Brasil corresponde a 33°45'09" S. 
16. Dois dos quatro pontos extremos do Brasil localizam-se no Complexo Regional da Amazônia. 
32. Os pontos extremos do Brasil não são considerados equidistantes. 

Resposta: 

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

01. O estado de Santa Catarina, por estar localizado ao sul do 
Trópico de Capricórnio, apresenta temperaturas elevadas 
durante todo o ano e uma irregular distribuição de chuvas. 

02. O Brasil tem um vasto litoral banhado pelo Oceano Atlân-
tico e extensas fronteiras terrestres com todos os países 
atravessados pela cordilheira dos Andes. 

04. Na porção oeste, o Brasil limita-se com vários países da 
América do Sul; já no extremo sul, faz fronteira com o 
Uruguai. 

08. A posição geográfica dos estados da região Sul, entre os 
quais inclui-se Santa Catarina, favorece as suas relações 
comerciais com os demais países do Mercosul. 

16. A maior parte do território brasileiro fica compreendida 
entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, o que deter-
mina suas características climáticas. 

Resposta: 
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g ≅ 10 m/s2

k0 = 9,0 . 109 Nm2/C2

c = 3,0 . 108 m/s

T (K) = 273 + T(oC)

R = 0,082 atm . L/mol . K

09) Durante os treinamentos para uma competição, em testes em uma de fábrica de automóveis, um carro move-se em 
uma pista circular de raio R com velocidade de módulo constante e igual a 72 km/h (situação 1). Após algum tempo é 
acelerado, vindo a efetuar três voltas com velocidade constante de 108 km/h (situação 2). 

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

01. A velocidade angular do carro na situação 2 é a mesma da situação 1, pois o raio da pista não se altera.
02. O período do movimento da situação 2 é 1,5 vez maior que na situação 1.
04.  A velocidade angular na situação 1 é constante.
08.  A velocidade angular na situação 2 é constante.
16.  A aceleração centrípeta na situação 2 é 1,5 vez maior que na situação 1.
32.  A frequência do movimento na situação 2 é 1,5 vez maior que na situação 1.

Resposta: 
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10) Analise o esquema abaixo, onde os corpos A e B são colocados em repouso na posição indicada na figura, em local 
onde a aceleração da gravidade é de 10 m/s2. 

  

 O movimento do corpo B até colidir com a polia, quando ele instantaneamente entra em repouso, está representado pelo 
diagrama da velocidade em função do tempo. Sabendo que a massa do corpo A é 3 kg, desprezando todos os atritos 
e a massa da corda que une os corpos, que é ideal, some os valores que correspondem às sentenças corretas.

01. A massa do corpo B é de 6 kg.
02. A aceleração adquirida pelos dois corpos é 20 m/s2.
04. Entre t = 0 e t = 0,2 s de movimento, o corpo B deslocou-se por 4 cm.
08. A massa do corpo B é de 12 kg.
16. A aceleração adquirida pelos dois corpos é de 2 m/s2.
32. No instante t = 0,2 s de movimento, a velocidade do corpo B é de 0,4 m/s.

Resposta: 

11) O peixe elétrico (Electrophorus electricus), relativamente comum na bacia amazônica, possui células denominadas 
eletroplacas capazes de produzir uma diferença de potencial elétrico de 300 V até 1500 V. Considere um exemplar dessa 
espécie, capaz de gerar uma d.d.p. de 400 volts entre suas extremidades. Um indivíduo desavisado resolve pegar um 
desses animais, retirado de um aquário, segurando cada extremidade com uma das mãos, recebendo uma descarga 
elétrica.

 Considerando que as resistências equivalentes do peixe e do corpo do referido indi-
víduo, nessas condições, sejam, respectivamente, 2 kΩ e 23 kΩ (1 k = 103), assinale 
as alternativas que podem descrever as consequências de um choque recebido pelo 
indivíduo ao ser percorrido pela corrente elétrica gerada a partir do peixe elétrico.
Some os valores assinalados.

01. O indivíduo será percorrido por uma corrente elétrica que é tanto maior quando maior for sua resistência elétrica.
02. O indivíduo será percorrido por uma corrente elétrica em torno de 1 mA (mili ampèr), levando um choque que é 

praticamente imperceptível.
04.  O indivíduo será percorrido por corrente elétrica entre 1 mA e 10 mA, que pode gerar sensação bastante desagra-

dável, com contrações e espasmos musculares.
08. O indivíduo será percorrido por corrente elétrica entre 10 mA e 20 mA, que pode gerar sensação bastante dolorosa, 

com contrações musculares muito violentas e até possibilidade de óbito.
16. O indivíduo será percorrido por corrente elétrica entre 20 mA e 100 mA, que pode gerar contrações musculares 

muito violentas, asfixia e morte aparente, com possibilidade de reanimação.
32. O indivíduo será percorrido por corrente elétrica acima de 100 mA, que gera asfixia, fibrilação ventricular e morte.
64. O indivíduo será percorrido por uma corrente elétrica que é tanto maior quando menor for sua resistência elétrica.

Resposta: 
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12) Desde crianças, sabemos intuitivamente que, quanto mais comida colocarmos no prato, 
maior o tempo que devemos deixar o micro-ondas ligado, caso contrário a comida não terá 
aquecido o suficiente. Logo, quanto maior massa de uma mesma substância, maior será a 
quantidade de calor necessária para elevarmos a sua temperatura. Outro fator importante 
na variação de temperatura é que existem materiais que, com um pouco de calor, já aumen-
tam a temperatura, já outros necessitam de mais calor para sofrerem a mesma variação. 
Com relação ao texto apresentado e a calorimetria assinale o que estiver correto entre as 
alternativas abaixo.

01. Assim como a radiação infravermelha a micro-ondas também transporta energia térmica.
02. Aumentando a massa de uma substância, estaremos aumentando sua capacidade térmica, e assim deverá ser 

maior a quantidade de energia térmica fornecida para aumentar de uma unidade sua temperatura.
04. Em acidentes de trânsito é muito comum envolver o acidentado em mantas térmicas de material refletor, sua função 

principal é não permitir a entrada de energia térmica por irradiação.
08. O fenômeno climático chamado de "efeito estufa" é ocasionado pelo aprisionamento, na nossa atmosfera, de ondas 

eletromagnéticas na faixa de frequência do ultravioleta.
16. Podemos destacar como gases que intensificam o efeito estufa, vapor d’água, dióxido de carbono e metano.
32. Pesquisas e assinaturas de tratados são feitas em, e por diversos países para acabar com o efeito estufa em nosso 

planeta.

Resposta: 

13) Em algumas situações de resgate, bombeiros utilizam cilindros de ar comprimido para garantir condições normais de 
respiração em ambientes com gases tóxicos. Esses cilindros, cujas características estão indicadas na tabela, alimen-
tam máscaras que se acoplam ao nariz. Quando acionados, os cilindros fornecem para a respiração, a cada minuto, 
cerca de 40 litros de ar, à pressão atmosférica e temperatura ambiente de 27o C. Supondo que o gás mencionado no 
texto se comporte como um gás ideal, assinale entre as alternativas o que estiver correto e some o valor total dessas 
alternativas.

  
 
01. O movimento das moléculas de um gás é totalmente desordenado, conhecido como "movimento browniano", por 

isso estudamos um modelo chamado de gás ideal.
02. O volume de gás liberado, na pressão atmosférica local, será de aproximadamente 400 L.
04. A duração do ar de um desses cilindros seria de aproximadamente 45 minutos.
08. Tínhamos no início do processo mencionado, no interior do cilindro, aproximadamente 813 mols de ar.
16. Podemos tratar um gás real como sendo ideal se estiver a alta temperatura e baixa pressão.

Resposta: 
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14) Thiago, fotógrafo "lambe-lambe" ou fotógrafo à "la minute" é um fotógrafo ambulante que exerce a sua atividade nos es-
paços públicos como jardins, praças, feiras. Possui uma câmara fotográfica que consiste em uma caixa com um orifício, 
onde é colocada uma lente. Dentro da caixa, há um filme fotográfico, posicionado a uma distância ajustável em relação 
à lente. Com relação a utilização a utilização da câmara, assinale o que estiver correto.

01. A lente utilizada na câmera deve ter um comportamento convergente.
02. A imagem para ser projetada no filme deverá ser real e invertida.
04. Para que a câmara funcione de maneira correta, o filme deverá ser colocado a uma distância maior que duas dis-

tâncias focais.
08. As características da imagem formada no filme dessa câmara terão as mesmas características da imagem formada 

no interior do olho humano.
16. A lente utilizada na câmara poderá ser utilizada como olho mágico em portas de residências.
32. A lente utilizada na câmera pode ser utilizada para corrigir o problema de visão chamada miopia. 

Resposta: 

15) As lentes são dispositivos ópticos que funcionam por refração da luz e são muito utilizadas no nosso dia a dia, como nos 
óculos, nas lupas, nas câmeras fotográficas, nas filmadoras e em telescópios. O material que as constitui normalmente é 
o vidro, mas o plástico também pode ser utilizado. As principais características desses dispositivos são a transparência e 
a superfície esférica. De acordo com a curvatura apresentada, e o meio em que se encontra, as lentes esféricas podem 
ser classificadas como tendo comportamento do tipo convergente ou divergente. Uma determinada lente foi utilizada 
para formar a imagem apresentada na figura abaixo. Assinale entre as alternativas o que estiver de acordo com a figura 
apresentada.

 
01. A lente utilizada é convergente, e o objeto está colocado a uma distância maior que duas distâncias focais.
02. O aumento linear proporcionado foi de 1/3.
04. A imagem apresentada possui as mesmas características formadas num projetor de slide.
08. O objeto encontra-se a 80 cm da lente.
16. Se o objeto estivesse sido colocado a 16 cm da mesma lente, sua imagem seria imprópria.
32. Se o objeto for colocado a 10 cm da lente, a mesma funcionará como lupa.

Resposta: 
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RASCUNHO
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QUÍMICA

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

01. O ácido sulfúrico é um composto cuja fórmula mínima é H2SO4. Nessa fórmula encontramos quatro ligações cova-
lentes normais e duas dativas.

02. O composto pentacloreto de fósforo (PC5) apresenta geometria trigonal plana e o fósforo estabiliza com 10 elétrons 
em sua camada de valência.

04. A molécula do XeF4 apresenta geometria quadrado planar com caráter apolar, sendo, portanto, insolúvel em água, 
cuja geometria é angular.

08. Na molécula do SF6, o enxofre utiliza para realizar suas ligações, orbitais híbridos do tipo sp3d2, apresentando a 
molécula geometria octaédrica.

16. A molécula de gás ozônio é polar, apresenta ressonância e geometria angular. As ligações entre os átomos de 
oxigênios na molécula do ozônio são do tipo covalente apolar.

32. Na molécula do etino (HC ≡ CH) os átomos de carbono e hidrogênio estão unidos por ligação sigma (s – sp2), já 
entre os carbonos existem duas ligações pi (p – p) e uma ligação sigma (sp2 – sp2).

64. O tetracloreto de carbono (CC4) é uma molécula com geometria tetraédrica e apolar. As quatro ligações entre car-
bono e cloro são do tipo sigma (s – sp3).

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

(Dados para resolver a questão: valor das eletronegatividades: A = 1,5; Na = 0,9; F = 4,0; C = 3,0)

01. Compostos iônicos apresentam alto ponto de fusão e ebulição, enquanto que os compostos moleculares são pés-
simos condutores de corrente elétrica, mesmo quando dissolvidos em água.

02. O composto NaF apresenta diferença de eletronegatividade igual a 3,1, enquanto que o composto AC3 possui 
diferença de eletronegatividade igual a 1,5. Pode-se concluir então que a ligação no NaF é iônica, enquanto que no 
AC3 é covalente polar.

04. Os compostos orgânicos: CH3 – CH2 – CH2 – OH (propano-1-ol); CH3 – CH2 – CH3 (propano); CH3 – CH2 – COO–Na+ 
(propanoato de sódio) e cloreto de sódio (NaC) apresentam a seguinte ordem crescente de ponto de ebulição: 
propano < propano-1-ol <propanoato de sódio < cloreto de sódio.

08. Na molécula do HNO3, encontram-se quatro ligações covalentes polar normal e uma ligação coordenada ou dativa 
polar.

16. Em uma ligação química o átomo de flúor pode realizar uma ligação covalente normal e três ligações coordenadas 
ou dativas.

32. Metais são péssimos condutores de calor e eletricidade. Quando aquecidos são quebradas suas ligações intermo-
leculares.

Resposta: 

18) Dadas as afirmativas abaixo, faça o somatório das alternativas corretas.

01. O hidróxido de amônio é uma base fraca e solúvel em água. 
02. O composto NaOH é chamado de hidróxido de sódio, apresenta em solução uma hidroxila dissociável, é classificada 

como base forte e sua solução quando na presença do indicador fenolftaleína apresenta coloração vermelho rosado. 
Essa base é classificada ainda como molecular.

04. O ácido ferricianídrico apresenta como fórmula H3[Fe(CN)6], sendo um hidrácido fraco. O ácido permangânico é um 
oxiácido de fórmula HMnO4.

08. O ácido tricloroacético é mais forte que o ácido acético por apresentar grupos indutivos negativos em sua estrutura.
16. Os ácidos H3PO3 e H3PO2 são classificados como triácido e diácido respectivamente, pois apresentam três e dois 

hidrogênios ionizáveis.
32. O ácido carbônico é forte e hidrácido.

Resposta: 

19) A seguir, temos compostos pertencentes a quatro funções orgânicas distintas:
 

Está(ão) correta(s):

01. O composto I chama-se butanal e o composto II, butanona.
02. O composto III chama-se ácido butanoico e o composto IV, butano.
04. O composto I e o composto II apresentam isomeria de função.
08. O composto III é encontrado na manteiga rançosa. 
16. A cadeia do composto IV é acíclica ou aberta, normal, homogênea e saturada. 

Resposta: 
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20) Dadas as afirmações abaixo, faça o somatório das corretas.

01. Ao nível do mar, a temperatura de ebulição da água em uma mistura cujo soluto apresenta concentração 0,5 mol/L 
de A2(SO4)3 é maior que 100o C, e seu valor é maior que a temperatura de ebulição da água, numa solução cujo 
soluto apresenta concentração 1 mol/L de NaC. 

02. Numa mistura de soluções sem reação química, soluções com o mesmo soluto, a concentração da solução final é 
sempre igual à média simples das concentrações das soluções que foram misturadas.

04. Num volume de 2 L de uma solução de CaC2 4 mol/L, foram acrescentados 4400 mL de água, resultando numa 
concentração final igual a 1,25 mol/L.

08. A pressão de vapor da água a 20o C é igual a 17,5 mmHg, enquanto que na mesma temperatura a pressão de vapor 
do éter é igual a 400 mmHg. Partindo dessa premissa, pode-se afirmar que a temperatura de ebulição ao nível do 
mar do éter é menor que a da água.

16. A conversão do Cgrafite em Cdiamante, e a vaporização da água são processos exotérmicos, cuja variação de entalpia é 
igual negativa.

32. Admitindo que o calor de combustão do metanol (CH3 – OH) é igual a 726,5 kJ, então a combustão de 64 g do 
combustível absorverá 1453 kJ.

64. Nas reações exotérmicas, a entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes, o valor da variação de entalpia é 
menor que zero e há liberação de calor para as vizinhanças.

Resposta: 

21) Uma mistura com reação química foi realizada misturando 100 mL de ácido nítrico (HNO3), que neutralizou completa-
mente 10 mL de hidróxido de cálcio (Ca(OH)2). A solução de ácido nítrico foi preparada com 6,3 g do ácido dissolvidos 
em água suficiente para formar 2000 mL de solução. Calcule a concentração molar de hidróxido de cálcio antes da 
neutralização, multiplique o valor encontrado por 100 e anote o valor no cartão-resposta.

Resposta: 

22) Um dos combustíveis usados, para gerar energia é o metanol, sobre ele é correto afirmar que. 
Dados: Variação de entalpia de combustão = –493 kcal/mol de metanol

Metanol = 32 g/mol

01. É um álcool secundário.
02. Na queima de 82 g desse álcool são absorvidos 493 kcal/mol.
04. A combustão completa do álcool produz gás carbônico e água.
08. A produção de 4.983 kcal é referente à queima de 10 mol do combustível citado.
16. Para produzirmos 2465 kcal de energia devemos usar 5 mol de metanol.

Resposta: 
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DISCURSIVAS

01) Considere os pontos A = (0, 6) e B = (12, 0). Tomamos um ponto P sobre o segmento de reta AB . Considere o retângulo 
R com um vértice na origem, um vértice em P e lados sobre os eixos x e y, conforme a figura abaixo.

a) Encontre a equação da reta r que passa pelos pontos A e B.

b) Sejam (x, y) as coordenadas do ponto P. Escreva, em função apenas de x, uma fórmula para a área do retângulo R.

c) Qual é a maior área possível para o retângulo R?
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02) A habilidade de uma pessoa em exercer uma atividade física depende de sua capacidade de consumir oxigênio, que 
limita seu esforço físico. Com treinamento é possível aumentar essa capacidade. Uma pessoa em boa forma física 
consegue, por longos períodos, absorver até 50 mililitros de oxigênio por minuto, por quilograma de massa.
O consumo de oxigênio para um indivíduo de 76 kg de massa está, em média, representado na tabela abaixo.

(Fonte: Cameron, J.R. & Skofronik, J.G. – Medical Physics. USA, Addison-Wesley, 1978.)

Assim, responda justificando passo a passo sua resposta.

a) Se esse indivíduo caminhar por 10 km com velocidade escalar média de 4 km/h, em uma pista plana, qual o consumo 
de oxigênio (em litros) que seu organismo vai exigir?

b) Na situação do item anterior, qual a energia dissipada para a execução do exercício físico (caminhada)?

c) Se em vez de caminhar ele jogasse basquete por 40 minutos, dissiparia aproximadamente a mesma energia que 
dissipou caminhando os 10 km? Prove sua resposta.

03) As estruturas geológicas – também chamadas de províncias geológicas – são as formações rochosas e estruturais 
que compõem a litosfera terrestre. Elas indicam, entre outras coisas, a composição do relevo, a sua idade aproximada 
e também as suas características mineralógicas.

(Fonte: https://alunosonline.uol.com.br/geografia/estruturas-geologicas.html)

 A Geomorfologia é uma área do conhecimento que se preocupa em estudar as dinâmicas referentes ao extrato super-
ficial da crosta terrestre. Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/geomorfologia.htm

Com base no tema acima e seus conhecimentos, faça o que se pede.

a) Explique a Teoria da Deriva dos Continentes, formulada pelo alemão Alfred Wegener.
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b) É por meio dos agentes externos ou exógenos que as formas são atenuadas e modeladas. Apresente cinco agentes 
causadores da erosão.

c) Observe o planisfério a seguir que destaca áreas onde se localizam placas tectônicas, cujos movimentos promovem 
a formação de importantes feições nos limites entre as placas, e nomeie as placas destacadas pela numeração no 
mapa.

 
 
 I.  _____________________________________

 II. _____________________________________

 III. _____________________________________

 IV. _____________________________________


