CIÊNCIAS SOCIAIS/FÍSICA/QUÍMICA/DISCURSIVAS
INSTRUÇÕES
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 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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Códigos das opções de curso
01.
54.
02.
64.
03.
65.
04.
05.
06.
07.
63.
08.
09.
59.
10.
50.
49.
11.
12.
13.
15.
55.
16.
17.
14.
66.
57.

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

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

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

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

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

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

CIÊNCIAS SOCIAIS
01) A Venezuela passa por uma intensa crise econômica e social desde a morte do presidente Hugo Chávez. Em consequência, surgiu um grande fluxo migratório de venezuelanos para outros países da América Latina, como Colômbia,
Peru, Equador e Brasil. Sobre o tema é correto afirmar que:
01. Por sua posição de líder geopolítico e principal economia da região, o Brasil acabou se tornando o país que mais
recebeu fluxo de imigrantes venezuelanos.
02. Relatos de tensões entre alguns cidadãos brasileiros e imigrantes venezuelanos foram evidenciados em 2018, principalmente na fronteira com o Estado de Roraima.
04 O principal motivo da crise venezuelana está ligado à escassez das reservas de petróleo do país, que já figurou
entre os principais produtores mundiais.
08 Apesar do alinhamento político com os EUA e a União Europeia, o presidente venezuelano Nicolas Maduro não
consegue reverter a grave crise econômica e política, herdada do governo de Hugo Chávez.
16 Mantendo a tradição brasileira de neutralidade diplomática, o governo Jair Bolsonaro procura manter-se distante
das questões que envolvem a crise na Venezuela.
32. Já bastante fragilizada, a economia venezuelana também enfrenta os impactos gerados pelas sanções impostas
pelo governo norte-americano, que visa enfraquecer o governo de Nicolas Maduro proibindo a realização de diversas
transações financeiras no exterior.
Resposta:

02) Vivendo em ambientes desérticos e ou montanhosos, tais civilizações, as do Oriente Próximo, tinham que aproveitar o
potencial dos rios para garantir a sobrevivência da sociedade fazendo uso de canais, diques e outras obras hidráulicas,
por isso o nome de regadio para classificar o modelo adotado.
(Texto extraído da Apostila SAS Energia, Curso Pré-Vestibular, volume 1, História 1, página 12)
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Fazendo uso do texto e de seus conhecimentos assinale as alternativas corretas e faça o somatório.
01. No Egito antigo o rio Nilo era de fundamental importância para a sociedade que lá estava estabelecida. O Estado
executava obras como a abertura de canais e a construção de diques.
02. O Faraó no Egito era o "Deus vivo", considerado o dono das terras e que comandava um exército e era auxiliado
pelos nobres.
04. Acadianos, sumerianos, assírios entre outros povos habitaram a região conhecida como Mesopotâmia, localizada
entre os rios Tigre e Eufrates.
08. Os fenícios na região da Mesopotâmia viviam exclusivamente da atividade agrária e ficaram restritos àquela região,
pois sempre foram dominados pelos assírios.
16. No Egito antigo a escrita mais complexa foi a hieroglífica e na Mesopotâmia a escrita cuneiforme. Nas duas civilizações a arquitetura foi marcada pela edificação de obras como as pirâmides, Egito, e os zigurates na Mesopotâmia.
32. Muitos historiadores afirmam que os persas formaram um grande império na antiguidade oriental em razão da
abertura de estradas, o que teria facilitado a relação das províncias denominadas de satrapias.
64. Em razão de sua força militar, os egípcios e os povos da Mesopotâmia jamais foram dominados por outros. O Império
Romano, que se formou posteriormente, não conseguiu exercer o controle no Egito e na Mesopotâmia.
Resposta:
03) Os períodos da História denominados de Idade Antiga e Medieval foram marcados por uma série de situações importantes e que se constituem em pontos abordados em vestibulares. Sobre as muitas situações temos como alternativas
corretas. Faça o somatório.
01. Na Mesopotâmia, civilização do Oriente Próximo, viveram diferentes povos que desenvolveram o modo de produção
asiático, em que os rios Tigre e Eufrates foram de fundamental importância para sua sobrevivência.
02. Na Grécia antiga as cidades eram verdadeiros Estados. A cultura grega ultrapassaria fronteiras e séculos, chegando
à Europa moderna, onde o renascimento cultural aconteceu com grande intensidade.
04. Com conquistas em diferentes regiões da Europa, o Império Romano entrou em crise do século III para frente. Dentre
as razões da crise podemos citar o fim das conquistas e o cristianismo, que contrariava a escravidão.
08. Foi na Idade Média que o feudalismo permitiu a grande mobilidade social encerrando o período de domínio político
e econômico de nobres. A Igreja Católica foi a instituição responsável em quebrar com o monopólio da nobreza.
16. No ano 622 o Profeta Maomé hostilizado na cidade de Meca se deslocou para Yatreb em um evento conhecido como
Hégira, que marca o início do calendário islâmico.
32. O Império Romano ocidental atingiu seu apogeu durante o reinado do Imperador Justiniano. Este ampliou os domínios do Império Romano para a região da Ásia Menor, onde derrotaria os Persas.
Resposta:
04) Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) sobre a relação
entre as atividades econômicas e a ocupação dos territórios pelos portugueses na América, do século XVI ao
XVIII.

01. A principal atividade econômica desenvolvida na região litorânea do atual Nordeste brasileiro foi o cultivo
de cana e a produção de açúcar.
02. Ao organizar expedições em direção ao interior do
território, em busca de metais preciosos e de índios
Desembarcados nos portos brasileiros como escravos, os africanos eram
para serem escravizados, os bandeirantes paulistas
levados aos mercados e de lá para seus futuros proprietários. Eram vigiapossibilitaram o alargamento dos domínios portuguedos e brutalmente penalizados.
ses além dos limites estabelecidos pelo tratado de
Tordesilhas entre Portugal e Espanha.
04. Os jesuítas chegaram ao Brasil Colônia no século XVI. A principal função dos jesuítas, ao virem ao Brasil, era evangelizar, catequizar e tornar cristãos os indígenas que habitavam essas terras.
08. A descoberta e a exploração de ouro e de diamantes, no final do século XVIII, pelas comunidades jesuíticas conduziram à ocupação do interior do atual estado de Minas Gerais pelos portugueses.
16. Com o crescimento da produção de açúcar, a pecuária foi sendo gradativamente empurrada para o interior do Brasil
longe das terras litorâneas, ocupando as margens do rio São Francisco.
32. Ao longo dos séculos XVI e XVII, a cafeicultura possibilitou a ocupação das terras altas (as montanhas) de Minas
Gerais, da região noroeste do estado de São Paulo.
Resposta:

3

05) Assinale o que for correto a respeito da globalização.
01. A globalização é um fenômeno que ocorre não apenas na economia, mas também na informação, na cultura, na
ciência, na política e no espaço.
02. O sistema monetário internacional está ancorado no chamado padrão-ouro, que define o valor das moedas nacionais.
04. Um aspecto importante da globalização é o fluxo crescente de viajantes, em nível nacional ou internacional.
08. O processo de globalização tem implicado mudanças em hábitos alimentares em nível mundial.
16. A imposição de determinados produtos, valores e costumes é a tentativa da globalização de tentar unificar o mundo,
e esse processo foi aceito por todos sem resistência ou manifestação de conteúdos contrários.
32. A força motora da globalização é a competitividade.
Resposta:
06) Sobre fenômenos que ocorrem na dinâmica do Universo e afetam diretamente a Terra, como movimentos da Terra e
das estações do ano, fusos horários e projeções cartográficas, assinale o que for correto.
01. A Terra executa um movimento de rotação em torno do seu eixo imaginário, cujos extremos são os polos Norte e
Sul.
02. Se, num mapa com escala de 1:200.000, a distância entre duas cidades é de 4 cm, na realidade o afastamento
entre elas é de 800 km.
04. O Paraná situa-se no terceiro fuso horário a leste de Greenwich.
08. A projeção plana ou azimutal pode ser feita em qualquer ponto da Terra sobre um plano tangente. É utilizada para
representar regiões polares e o emblema da ONU (Organização das Nações Unidas) é um exemplo de projeção
desse tipo.
16. As diferentes estações do ano ocorrem devido às modificações do ângulo de incidência dos raios solares sobre a
Terra, causadas pelo movimento de translação.
Resposta:
07) Sobre os movimentos da Terra no espaço e suas consequências, assinale o que for correto.
01. A rotação da Terra, aliada à posição do planeta em relação ao Sol, faz com que a duração dos dias e das noites
varie no transcorrer do ano.
02. Apenas os polos da Terra não sofrem a influência dos movimentos de rotação e translação do planeta. A insolação,
nesses locais, é sempre a mesma no transcorrer do ano, sendo sempre dia no polo norte e uma noite eterna no
polo sul.
04. Os chamados solstícios, quando o Sol incide perpendicularmente sobre um dos trópicos, determinam o início da
primavera e do outono.
08. Apenas nos chamados equinócios, quando os raios solares estão incidindo perpendicularmente sobre a Linha do
Equador, a duração dos dias e das noites é igual em todos os lugares do planeta.
Resposta:
08) No que se refere à obra Crítica da Razão Pura, de Kant, é correto afirmar que:
01. Nas atividades filosóficas é preciso que o objeto seja regulado pelo conhecimento humano, o conhecimento a priori.
02. O conhecimento é constituído de matéria e forma. Para termos conhecimento das coisas, temos de organizá-las a
partir da forma a priori do espaço e do tempo
04. O ato de conhecer se distingue em duas formas básicas: conhecimento empírico e conhecimento puro.
08. Só é verdadeiro o conhecimento resultante da experiência, quando esta toma o objeto como a coisa em si mesma,
sem o auxílio da razão.
16. A filosofia, até então, sempre se guiou pelos instintos, deixando sempre no plano inferior o objeto do conhecimento.
32. O homem conhece pela razão a realidade fenomênica porque Deus é quem afinal determina esse processo.
64. Juízos sintéticos a priori são afirmações de conhecimento cuja natureza é particular e que se altera caso a caso.
Resposta:
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FÍSICA
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09) Viva intensamente em mil cores porque a vida é um arco-íris que só você pode colorir.
(Autor desconhecido)

O arco-íris é um fenômeno que sempre chamou a atenção das pessoas. Ninguém consegue ficar indiferente a ele quando
esse arco colorido aparece no céu. A mágica e beleza desse fenômeno fazem com que ele sempre seja representado,
seja em desenhos, roupas, mencionado em músicas e poemas, além de fazer parte de mitos em diversos países e
povos.
Com relação à óptica, assinale o que estiver correto.
01. A formação do arco-íris após uma chuva é fruto da dispersão ou decomposição da luz nas gotas de água suspensas
na atmosfera.
02. Na formação do arco-íris temos a presença de dois fenômenos ópticos, refração e reflexão.
04. A luz proveniente do Sol, branca, é uma luz monocromática.
08. Na formação do arco-íris numa gota, a luz vermelha sofre o menor desvio angular e a violeta o maior desvio angular.
16. A luz violeta possui maior velocidade no interior da gota e a luz vermelha menor velocidade.
32. Num planeta semelhante ao nosso, só que iluminado apenas por uma luz monocromática, não teremos formação
de arco-íris.
Resposta:
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10) O gráfico representa, aproximadamente, como varia a temperatura ambiente no período de um dia, em determinada
época do ano, no deserto do Saara. Nessa região a maior parte da superfície do solo é coberta por areia e a umidade
relativa do ar é baixíssima. Assinale o que for correto.

01. A grande amplitude térmica diária observada no deserto do Saara, entre outros fatores, pode ser explicada pelo fato
de que a areia possui baixo calor específico.
02. Temos representado no gráfico uma amplitude térmica de aproximadamente 40 oC.
04. Nas regiões à beira-mar, temos geralmente menores amplitudes térmicas devido ao fato de a água possuir maior
capacidade térmica.
08. A água é utilizada em radiadores de carros por possuir um alto calor específico.
16. A adição de aditivo na água do radiador dos carros tem por função baixar o calor específico dessa mistura para um
valor menor que a da água pura, assim a água do motor aquecerá menos.
Resposta:

11) Para demonstrar a vantagem de se utilizar espelhos convexos em vez de planos na montagem de retrovisores de veículos, foi feita a fotografia a seguir, em que se comparam os
campos visuais dos dois espelhos. Os dois espelhos mostram a imagem de um mesmo
carro prata que está parado à mesma distância deles. Sabendo que a imagem formada
pelo espelho plano, abaixo, dista 10 m desse espelho, e que a imagem formada pelo
espelho convexo, acima, dista 6 m dele, assinale o que estiver correto.
01. O espelho plano fornece de um objeto real imagens direitas, simétricas e de natureza
oposta ao objeto.
02. Se o carro em que estão os espelhos se afastasse do carro parado (objeto) com uma
velocidade de 80 km/h, a imagem do carro parado iria se afastar a 80 km/h em relação
ao carro objeto.
04. A grande vantagem de se utilizar espelho convexo é este fornecer um maior campo visual.
08. Espelhos convexos podem fornecer imagens maiores que o objeto, se este estiver colocado entre o foco e o vértice
do espelho.
16. O módulo da distância focal do espelho convexo é 15 m.
Resposta:

6

12) Dois indivíduos resolvem puxar um barco na praia, para levá-lo da água até a garagem náutica bem próxima. Para realizar sua tarefa eles conversam entre si, chegando à conclusão de que há duas possibilidades: puxar como na figura
1 ou como na figura 2.
Considerando que nas duas situações os dois vão aplicar na corda forças de
mesmo módulo, que em ambas eles conseguirão mover o barco, mas em uma
delas estão na situação limite para que isso ocorra, ou seja, se a força for apenas
um pouquinho menor o barco não será movimentado. Some os valores que correspondem às opções corretas.
01. Puxando como na figura 2, eles podem aplicar menos força na corda para
realizar a tarefa.
02. A força mínima aplicada por cada um deles se puxarem como na figura 1 será
a metade da necessária se puxarem como na figura 2.
04. A força mínima aplicada por cada um deles se puxarem como na figura 1 será
o dobro da necessária se puxarem como na figura 2.
08. A força resultante que atua no barco na situação 1 é maior que na situação 2.
16. Na situação da figura 2, se o ângulo entre as cordas for aumentado, eles não
conseguirão mover o barco.
Resposta:

13) Em Santa Catarina, muitas usinas hidrelétricas foram construídas nas últimas décadas, aproveitando o potencial hidrelétrico
generoso que a natureza nos fornece. Entre Itá, SC, e Aratiba
(RS), no Rio Uruguai, temos a Unina Hidrelétrica de Itá, com
potência instalada de 1450 MW (megawatts = 106 watts), cujo
reservatório inunda aproximadamente 103 km² de terras, abrangendo um total de onze municípios, Itá, Arabutã, Concórdia,
Alto Bela Vista, Ipira, Peritiba, e Piratuba, em Santa Catarina,
e Aratiba, Mariano Moro, Severiano de Almeida e Marcelino
Ramos, no Rio Grande do Sul.
Nesse lago, gerado pelo represamento das águas da usina,
estão se desenvolvendo atividades turísticas, com o surgimento
de balneários e atividades afins.
Durante as férias, um indivíduo, brincando de jet ski, percorreu em linha reta 600 m em 2 minutos sem alterar sua velocidade. Durante esse tempo, observou à frente uma lancha se aproximando na mesma direção de seu movimento, em
sentido oposto, também com velocidade constante. Constatou que a lancha gastava um quarto do tempo para percorrer
a mesma distância que ele percorria.
Some os valores que correspondem às sentenças corretas.
01. Os módulos das velocidades do jet ski e da lancha em relação à margem eram de 20 m/s e de 5 m/s, respectivamente.
02. O módulo da velocidade da lancha em relação ao jet ski era de 25 m/s.
04. O módulo da velocidade da lancha em relação à margem é de 18 km/h.
08. O módulo da velocidade do jet ski em relação à da lancha era de 7,5 m/s.
16. O módulo da velocidade da lancha em relação ao jet ski era de 15 m/s.
32. Nos dois casos, do jet ski e da lancha, durante os citados movimentos tiveram aceleração nula.
Resposta:
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14) O termo eletrostática tem origem no grego (elektron + statikos = estacionário), ou seja, é a parte da eletricidade que
estuda as propriedades e o comportamento de cargas elétricas em repouso.
Em relação aos fenômenos eletrostáticos, é correto afirmar que:
01. Diz-se que numa região do espaço existe um campo elétrico quando uma carga elétrica colocada nessa região fica
sujeita a uma força elétrica.
02. A intensidade do campo elétrico num ponto é numericamente igual à força elétrica exercida sobre uma carga unitária
nesse ponto.
04. A direção do vetor campo elétrico em qualquer ponto de qualquer campo elétrico criado por uma única carga puntiforme é dita radial.
08. Entre duas placas metálicas condutoras, paralelas, carregadas com cargas de mesmo módulo e sinais opostos o
campo elétrico é uniforme, ou seja, o vetor campo elétrico é constante em módulo, direção e sentido em todos os
pontos.
16. A força elétrica exercida sobre uma carga elétrica, colocada em um campo elétrico, é numericamente igual ao produto do potencial elétrico do campo, pela carga.
Resposta:
15) Galileu Galilei (1564-1642), físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano, destacou-se por inúmeros trabalhos na
área das ciências naturais. Segundo ele, todo trabalho só poderia ser considerado completo se fosse passível de experimentação. Contrariando os princípios aristotélicos, após experimentações realizadas na famosa torre de sua cidade
natal (Pisa), Galileu publicou seu trabalho "De motu", em que afirmava que o tempo de queda de corpos soltos de uma
mesma altura é o mesmo, independentemente de suas massas.
Galileu destacou-se ainda por trabalhos em astronomia, como o aperfeiçoamento da luneta que ampliou o Universo
conhecido, desenvolveu instrumentos como a balança hidrostática, um tipo de compasso geométrico que permitia medir
ângulos e áreas, o termômetro de Galileu, e foi o precursor do relógio de pêndulo.
Comparando a filosofia galiláica com a aristotélica e a newtoniana. Some os valores que correspondem às opções
corretas.
01. Assim como Aristóteles e Newton, Galileu era heliocentrista, ou seja, achava que era o Sol o centro do Universo.
02. Contrariando Aristóteles, Galileu negava a teoria dos quatro elementos, ou seja, de que a Terra era constituída por
terra, água, ar e fogo.
04. Assim como Newton também veio a ser, Galileu era partidário do movimento relativo, ou seja, de que na física não
há movimentos absolutos, todos dependem de um ponto de referência.
08. Com a invenção e o aperfeiçoamento da luneta, os trabalhos de Galileu permitiram que se descobrisse a existência
de planetas como Júpiter e Saturno.
16. Galileu defendia que qualquer fenômeno descrito na ciência deveria ter uma experimentação prática.
Resposta:

RASCUNHO

8

QUÍMICA

16) Após análise em uma solução iônica encontrou-se as seguintes concentrações de íons:
I. 0,10 mol/L de cátions hidrogênio.
II. 0,15 mol/L de cátions magnésio.
III.0,20 mol/L de cátions de ferro III.
IV. 0,20 mol/L de ânions sulfato.
V. x mol/L de ânions cloreto.
01.
02.
04.
08.

Podemos afirmar que o valor de x é igual a 0,6 mol/L.
Em 500 mL da solução I temos 0,01 mol de íons hidrogênio.
A carga dos íons magnésio é 2+.
Ao misturarmos 500 mL da solução II e 500 mL da solução III obtemos 0,175 mol de íons.

Resposta:
17) Ao cloreto de sódio é adicionado o cloreto de potássio, sendo vendido como "sal light" com o objetivo de baixar o teor de
sódio, altamente prejudicial à saúde humana. Dezoito gramas de KC estão dissolvidos em 200 g de água e colocados
em recipiente não fechado a uma temperatura constante de 60 °C.
Sabendo que nessa temperatura a solubilidade do cloreto de potássio é igual a 45 g/100 g de água, determine a massa
mínima e aproximada de água que deve ser evaporada para iniciar a cristalização do soluto, divida o resultado obtido
por 10 e marque o valor final como resposta.

Resposta:

9

18) O ar atmosférico, cuja composição até uma altura de 70 km varia muito pouco em qualquer lugar do planeta, é constituído predominantemente pelos gases N2 e O2. Em meio a esses gases, encontram-se dispersas partículas sólidas de
origens naturais, provenientes da ação dos ventos sobre desertos, emanações de partículas vulcânicas, liberação de
pólen de plantas, e outras partículas resultantes de queimadas e da poluição causada pelas fábricas e pelos veículos
automotores. De acordo com essas informações, é correto afirmar que o ar atmosférico
01.
02.
04.
08.
16.

é uma substância composta.
é uma substância gasosa.
tem composição idêntica tanto na zona rural quanto na zona urbana.
é uma mistura heterogênea.
pode ser purificado por processo de destilação simples.

Resposta:
19) O DDT, ou para-diclorodifeniltricloroetano, é um inseticida organoclorado, que, devido
a sua estabilidade, se tornou um dos inseticidas mais usados no mundo, já que uma
pulverização bem-feita oferece proteção contra insetos muito prolongada. Em razão
de problemas ambientais decorrentes do uso indiscriminado do DDT, em 1973 foi
proibido seu uso, exceto os indispensáveis para a saúde pública. A fórmula do DDT
está abaixo indicada.
Em relação à estrutura molecular do DDT, some o(s) item(ns) correto(s).
01.
02.
04.
08.
16.
32.

todos os carbonos constituintes da molécula encontram-se no estado híbrido sp3.
existem carbono primário, secundário, terciário na molécula.
o composto acima é aromático.
o composto apresenta ligações sigmas e pi.
existem carbonos sp2 e sp3 na sua estrutura.
o composto apresenta seis ligações pi em sua estrutura.

Resposta:
20) Imagens mostram avanço do garimpo ilegal na Amazônia em 2019
João Fellet e Camilla CostaDa BBC News Brasil em São Paulo e Londres
25 julho de 2019

Imagens de satélite analisadas pela BBC News Brasil revelam
uma expansão recente nos focos de garimpo ilegal em terras indígenas da Amazônia ocorrida desde janeiro deste ano.
Indígenas e ambientalistas atribuem o avanço – verificado em diferentes pontos do Pará e de Roraima – a declarações do presidente
Jair Bolsonaro em favor da exploração mineral em terras indígenas
e ao que consideram um afrouxamento do combate a crimes ambientais pelo governo.
O crescimento dos focos de garimpo ocorre num momento em que
o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) mostra uma alta
nos índices de destruição na Amazônia e tem seu trabalho contestado
pelo presidente, para quem a divulgação de dados de desmatamento
pode prejudicar o país em negociações internacionais.
(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49053678>.)

Dadas as afirmativas a respeito do garimpo de ouro e de processos de separação de misturas, faça o somatório das
alternativas corretas.
01. Na garimpagem de ouro em pequena escala, o processo de separação empregado é a dissolução fracionada.
02. A levigação é um processo de separação de misturas no qual ocorre o arraste de sólidos de baixa densidade por
uma corrente de água, permanecendo no recipiente o sólido de maior densidade. A levigação é o processo utilizado
por garimpeiros em pequenos garimpos.

10

04. A peneiração é usada para separar sólidos de diferentes tamanhos, geralmente passando por uma peneira, sendo
que os sólidos menores (de menor granulometria) passam por sua malha, sendo separados dos maiores (de maior
granulometria).
08. A fusão fracionada é o método aplicado para separar misturas do tipo sólido-sólido que possuam pontos de fusão
diferentes. A mistura é aquecida e um dos sólidos funde-se primeiro. Esse processo pode ser utilizado para separar
os componentes da amalgama mercúrio-ouro.
16. A destilação simples é usada principalmente para misturas sólido-líquido e consiste em aquecer a mistura em um
balão de fundo redondo acoplado a um condensador. O líquido de menor ponto de ebulição evapora e chega ao
condensador, em que retorna ao estado líquido e é coletado em outro recipiente.
32. Separação magnética é a aproximação de um ímã magnético de uma mistura que contém alguma substância que
é atraída pelo ímã, como limalhas de ferro, para separá-la dos outros componentes.
Resposta:

21) Dadas as afirmativas abaixo, faça o somatório das verdadeiras.
01. Os íons 13A+3, 8O–2 e 9F–1, são isoeletrônicos, sendo que O raio atômico destes íons seguem a ordem crescente:
O–2 < F–1 < A+3.
02. O elemento químico 47Ag, tem como distribuição eletrônica em ordem crescente de energia; 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
3d10 4p6 5s2 4d9.
04. O elemento químico 35Br apresenta para seu elétron mais energético os números quânticos principal, secundário e
magnético, respectivamente os valores 4, 1, +1.
08. O íon 1123Na+1, apresenta 11 prótons, 12 nêutrons e 10 elétrons.
16. O átomo segundo Rutherford, seria composto por um núcleo muito pequeno e de carga elétrica positiva, que seria
equilibrado por elétrons (partículas negativas), que ficavam girando ao redor do núcleo, numa região periférica denominada eletrosfera ou coroa.
32. O modelo atômico de Thomsonn é conhecido como modelo da bola de bilhar, e nele o átomo é uma esfera maciça,
indivisível e indestrutível.
Resposta:

22) Dadas as afirmativas abaixo, faça o somatório das alternativas verdadeiras.
01. O Cgrafite e o Cdiamante são formas alotrópicas do carbono, diferem quanto à estrutura e apresentam propriedades físicas
diferentes. A forma mais estável deles é a do carbono diamante.
02. A glicose pode ser obtida pela hidrólise da sacarose, encontrada no açúcar em comum. A fórmula da sacarose
é C12H22O11, enquanto que a da glicose é C6H12O6. A glicose quando isolada é classificada como uma substância
composta e durante sua fusão e ebulição a temperatura fica constante.
04. O elemento químico genérico X tem sua distribuição eletrônica terminada em 3d6, portanto sua posição na tabela
periódica é no 4º período e família 8B.
08. Na mistura água salgada (sal dissolvido em água), granito e óleo, é formado um sistema heterogêneo com 6 componentes e 5 fases.
16. Os gases nobres são elementos químicos que apresentam os maiores valores para a eletronegatividade de todos
os elementos da tabela periódica.
32. O dicromato de potássio, também chamado bicromato de potássio, é um sólido cristalino laranja-avermelhado,
K2Cr2O7, solúvel em água e insolúvel em álcool. Em sua fórmula o número de oxidação de um átomo de cromo é
igual a +5.
Resposta:
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DISCURSIVAS
01) Os genes alelos que afetam a sobrevivência dos seus portadores, causando a morte, são denominados de alelos letais.
A acondroplasia é uma modalidade de nanismo da espécie humana, determinada por um gene autossômico e dominante
D, que se comporta como alelo letal em homozigose. Considerando-se um casal de anões acondroplásicos, responda:
a) Caso a mulher desse casal venha dar à luz, qual é a probabilidade de essa criança nascer geneticamente com a
doença?

b) Se o casal planeja ter uma menina normal em relação a essa condição patológica, qual é a probabilidade que se
espera para a ocorrência desse evento?

c) Supondo-se uma outra família, constituída por uma prole de três meninas e dois meninos, todos apresentando a
acondroplasia, quantas dessas crianças são homozigotas no locus cromossômico correspondente a esse tipo de
nanismo?

02) Determine:
a) sen 15°

b) A área, em metros quadrados, de um triângulo isósceles que possui dois lados de medida 1 metro formando um
ângulo de 15°.

c) A área, em metros quadrados, de um polígono regular de 24 lados inscrito em uma circunferência com raio de medida
1 metro.
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03) Entre os séculos XV e XVI, teve inicio um alargamento das fronteiras geográficas e dos horizontes culturais dos europeus
por meio de um processo de expansão fornecido por fatores econômicos, políticos, religiosos e culturais. Tinha inicio
o desbravamento de oceanos que colocou os europeus em contato com outras terras e com diferentes civilizações...
Coube ao pequeno Estado português, na época com menos de 1 milhão de pessoas, o pioneirismo nas empreitadas
marítimas.
(Texto extraído da Apostila SAS Energia, curso Pré Vestibular, volume 2, nas páginas 41 e 42).

Usando o texto como referência e seus conhecimentos responda:
a) Cite duas razões por que Portugal foi o pioneiro na expansão marítima dos séculos XV e XVI.

b) Dominando terras em diferentes continentes, Portugal implantou estruturas administrativas em suas colônias. No
Brasil, a partir da década de 1530, quais as duas estruturas administrativas implantadas?

c) Envolvida também na expansão marítima, a Espanha no continente americano manteve o contato com diferentes
civilizações, destaque para os astecas. Como foi dividida administrativamente a América Espanhola?
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