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 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) Paris passaria no século XIX por uma transformação urbanística que resolveria o caos das vielas medievais e daria
origem aos bulevares que hoje marcam a cidade. Em 1789, os cidadãos enfrentariam o Rei Luís XVI para logo depois
invadir igrejas e massacrar religiosos. Dois anos depois, os escravos da mais importante colônia francesa na América,
o Haiti ... deixaram as senzalas e invadiram a casa de seus senhores. Mataram franceses, violentaram suas mulheres
e filhas, queimaram canaviais e plantações de café.
(Texto extraído de O guia politicamente incorreto da América Latina, de Leandro Narloch e Duda Teixeira, São Paulo, Leya, 2011 na página 158)
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Usando texto como referência e seus conhecimentos analise as alternativas abaixo e faça o somatório da(s) correta(s).
01. Em 1789, quando, segundo o texto, as igrejas na França foram invadidas e religiosos massacrados o Clero católico
se constituía num dos grupos privilegiados da sociedade francesa.
02. Na primeira fase da Revolução Francesa o Rei Luís XVI teve sua integridade física assegurada. Perdeu poderes
políticos, mas sobreviveu. Sua execução ocorreria na fase mais radical da Revolução.
04. Foi também durante o período de domínio político dos Jacobinos na França que a escravidão foi abolida nas colônias.
No Haiti, mencionada como de grande importância para a França, a rebelião de escravos aconteceu.
08. O processo de independência do Haiti teve como personagem importante Toussaint L'Ouverture que proclamou
uma República com o abolicionismo.
16. Já nos primeiros anos do século XIX, 1804, a França assistiria à formação do Império sob o comando de Napoleão
Bonaparte, que enfrentaria as coligações de monarquias conservadoras.
32. Tendo Portugal como grande aliado no início do século XIX, a França fez uso de uma estratégia econômica que foi
o bloqueio contra a Inglaterra, para evitar que o seu aliado fosse invadido militarmente.
64. Foi graças às ações militares de Napoleão Bonaparte que o Reino da Espanha, outro importante aliado francês,
conseguiu impedir que suas colônias na América se tornassem independentes nas duas primeiras décadas do
século XIX.
Resposta:
03) Nesse ano de 2019 estudamos na História uma série de situações, como as civilizações do Oriente Próximo, as civilizações ocidentais, o contexto político, econômico, social e religioso da Idade Média, as transformações da fase Moderna
da História e já alguns pontos da chamada Idade Contemporânea. Veja as alternativas e assinale as corretas, fazendo
o somatório.
01. Na Mesopotâmia, civilização do Oriente Próximo viveram diferentes povos que desenvolveram o modo de produção
asiático, onde 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. 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.
08. Já no século XV as transformações da Europa aconteceriam em meio à expansão marítima comercial. Portugal,
Estado Absolutista, com a presença da burguesia iniciou as grandes navegações, com enormes consequências,
entre elas a escravidão, que vai tirar a vida de milhares de seres humanos.
16. O Estado Absolutista foi questionado pela Doutrina Iluminista do século XVIII, que impulsionou uma onda revolucionária que atingiu inclusive as Treze Colônias Britânicas na América que se tornaram independentes.
32. A Inglaterra no século XVII, através da Revolução Gloriosa, limitaria o poder real, era o liberalismo político se confirmando. No século seguinte veio a Revolução industrial, com muitas consequências, com destaque para o aumento
da rivalidade entre países no século XIX, a exploração de milhares de operários e as reações com o Ludismo, o
Cartismo e o Socialismo.
Resposta:
04) Sobre a República Velha, ou Primeira República, que corresponde ao primeiro período da história republicana brasileira,
que vai de 1889 a 1930, assinale o que for correto.

							

Eleições na República Velha
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01. A imigração no Brasil foi intensa durante a República Velha. Os imigrantes, seduzidos por incentivos e anúncios de
prosperidade que o governo brasileiro divulgava no exterior, vinham em busca de trabalho e de melhores condições
de vida.
02. Com o avanço progressivo da industrialização e a oferta de emprego a um número crescente de operários, o setor
urbano adquiriu mais importância e visibilidade.
04. As condições de trabalho do operariado brasileiro, durante a Primeira República, eram favoráveis, uma vez que fora
criada uma legislação trabalhista que garantia a preservação dos direitos dos trabalhadores.
08. Durante o governo de Rodrigues Alves (1902-1906), houve a realização de obras públicas no espaço urbano do Rio
de Janeiro, capital da República, que almejavam modernizar a cidade. Além disso, o presidente decretou a lei da
vacinação obrigatória contra a varíola.
16. O processo eleitoral, durante a Primeira República, era caracterizado pelo voto secreto, mas sem a participação das
mulheres, que só passaram a votar a partir da Era Vargas.
32. A Guerra de Canudos (BA) e a Guerra do Contestado (SC e PR) foram guerras messiânicas. Em ambos os conflitos
as populações envolvidas eram movidas por um forte fanatismo religioso e também por um sentimento antirrepublicano.
Resposta:

05) Sobre conceitos demográficos, indicadores sociais no mundo, demografia mundial e brasileira assinale o que for correto.
01. Transição Demográfica refere-se ao período de transição entre uma situação de elevadas taxas de mortalidade e
de natalidade para um regime de baixa mortalidade e natalidade, em dado país ou região.
02. Nas últimas décadas, o alargamento na base da pirâmide etária brasileira está relacionado ao aumento da expectativa de vida dos adultos e idosos.
04. Segundo uma vertente de caráter ecológico, a da Teoria Ecomalthusiana, controlar o crescimento demográfico é uma
forma de preservar a natureza. O crescimento demográfico acelerado pressiona a retirada de recursos naturais da
área que possui a maior biodiversidade no planeta, a zona dos trópicos, onde está localizada a maioria dos países
pobres, causando mais miséria e sérios danos ao ambiente.
08. A partir da Segunda Guerra Mundial, a população mundial diminuiu o ritmo de crescimento, apresentando tendências
de redução nas taxas de natalidade e fecundidade.
16. Na Fase 02 da Transição Demográfica ocorre a explosão demográfica: taxas de natalidade ainda muito altas e queda
brusca das taxas de mortalidade, com o consequente aumento no crescimento vegetativo; população jovem.
Resposta:

06) No que se refere à obra Crítica da Razão Pura, de Kant, é correto afirmar que:
01. O conhecimento a priori resulta da faculdade de intuição, cuja comprovação é alcançada com a experiência.
02. Para Kant, só há conhecimento empírico.
04. Juntar um ácido a uma base resulta na obtenção de um sal mais água, isso é um exemplo de juízo sintético a posteriori.
08. O conhecimento empírico, a posteriori, é um juízo analítico, pois ele só é possível por intermédio de um conhecimento analítico dos conceitos.
16. O conhecimento empírico resulta da experiência sensível e é expresso pelas impressões, portanto trata-se de um
conhecimento a priori.
32. As formas distintas de conhecimento, descritas na obra Crítica da razão pura, são denominadas, respectivamente,
juízo universal e juízo necessário e suficiente.
64. O registro mais contundente acerca do conhecimento se faz a partir da distinção de dois juízos, a saber: juízo analítico e juízo sintético ou juízo de elucidação.
Resposta:
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07) Em relação à localização e às características dos domínios morfoclimáticos definidos pelo geógrafo Aziz Nacib Ab’Sáber,
assinale o que for correto.
01. O domínio amazônico abrange outros países além do Brasil, entre eles a Guiana Francesa e o Suriname.
02. Desde o século passado, uma nova fronteira agrícola e pecuária se estabeleceu no domínio do cerrado.
04. A presença de rios intermitentes e a vegetação conhecida como xerófita são características marcantes dos domínios
da caatinga.
08. As áreas características dos domínios dos mares de morros localizam-se na Região Norte do Brasil.
16. No domínio das pradarias, a ocorrência do clima é subtropical, e os campos constituem a vegetação típica.
Resposta:

08) Variações pluviométricas ocorrem conforme as estações do ano em várias regiões do Brasil. Os gráficos abaixo mostram
os índices pluviométricos e as temperaturas em algumas cidades localizadas em biomas típicos do nosso país.

Com base na análise dos dados constantes nos gráficos acima e nos conhecimentos acerca dos biomas típicos do
Brasil, é correto afirmar que:
01. nas quatro regiões, os índices pluviométricos não apresentam grandes variações ao longo do ano.
02. Bagé apresenta a distribuição pluviométrica mais irregular durante o ano.
04. nas quatro regiões, os meses com os maiores índices pluviométricos são aqueles em que ocorrem as temperaturas
mais baixas.
08. no bioma com o maior índice pluviométrico em um único mês, destacam-se as palmeiras Babaçu e Carnaúba, nas
Florestas de Cocais.
16. as plantas da região de Goiânia devem apresentar adaptações para períodos de estiagem e para sobreviverem ao
fogo.
32. a floresta de Araucárias apresenta um índice pluviométrico de cerca de 3000 mm anuais.
Resposta:
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FÍSICA
DADOS E FORMULÁRIO
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Água!
Sem água, não poderia haver vida no planeta Terra!
Dependemos dela para saciar nossa sede, para irrigar nossas plantações, para limpar nosso corpo, para umedecer
nossa atmosfera, para momentos de lazer, para nos transportar, para tudo, enfim.
A água cobre cerca de 70% da superfície da Terra e totaliza um volume de 1386 milhões de quilômetros cúbicos.
Não obstante, a quantidade de água potável (dita água doce) disponível para utilização humana é limitada pelas
condições naturais do planeta. A água doce é geralmente definida como a água com uma salinidade inferior a 1%
da observada nos oceanos.
Apenas 2,5% de toda a água existente na Terra é doce. Destes 2,5%, a maior parte (1,8%) está retida em forma
de gelo na Antártida, no Ártico e nos glaciares, não estando disponível para uso humano.
As necessidades em água da humanidade e dos ecossistemas terrestres têm de ser satisfeitas com base nos
restantes 0,7% da água doce existente no planeta, que totalizam cerca de 10,7 milhões de quilômetros cúbico, ou
seja, existe uma necessidade gigantesca de preservarmos esse insumo natural do qual dependemos.
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Até na música e na poesia, a água aparece. "Planeta Água", de Guilherme Arantes, um sucesso da MPB traduz
isso em palavras magníficas:
"Água que nasce na fonte serena do mundo / E que abre um profundo grotão / Água que faz inocente riacho / E
deságua na corrente do ribeirão.
Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão / Águas que banham aldeias / E matam a sede da população.
Águas que movem moinhos / São as mesmas águas que encharcam o chão / E sempre voltam humildes / Pro
fundo da terra/Pro fundo da terra.
Terra! Planeta Água/Terra! Planeta Água / Terra! Planeta Água."

09) Planeta água...
A hidrovia do Rio Madeira é uma das mais importantes vias de transporte localizadas no chamado Corredor Logístico
Norte. Entre suas características está o fato de ser o principal meio de escoamento da produção de grãos, como soja,
milho e açúcar proveniente das plantações de Mato Grosso. Esses grãos chegam ao porto de Porto Velho (RO), depois
de um percurso de 800 km pela BR-364. Na hidrovia são realizados os deslocamentos de passageiros e o transporte
de carga que tem como destino os grandes centros da região Centro-Oeste. A hidrovia permite a navegação de grandes comboios, com até 18 mil toneladas, mesmo durante a estiagem. A largura varia entre 440 metros e 9.900 metros,
e a profundidade oscila de acordo com as estações seca e chuvosa, podendo chegar a 13 metros. Supondo um cubo
homogêneo de madeira de aresta 2 m, flutuando em equilíbrio parcialmente imerso num ponto de águas tranquilas do
Rio Madeira, com suas bases paralelas ao nível da água, um pássaro trazendo um grão de soja preso em seu bico
pousa na face superior desse cubo, próximo à borda e, a partir do repouso, deixa o grão cair na água. Considerando
que a densidade da madeira seja 600 kg/m3, que a densidade da água seja 1000 kg/m3, que g = 10 m/s2 e desprezando
a resistência do ar, assinale o que estiver correto:
01. Antes de o pássaro pousar sobre o cubo, 60% do cubo estava imerso.
02. O volume emerso do cubo, antes de o pássaro pousar, era de 4,8 m3.
04. Logo após o pássaro pousar sobre o cubo com o grão em seu bico,
o cubo sofrerá um aumento no empuxo igual em módulo ao peso do
pássaro mais o peso do grão.
08. Desprezando o aumento do volume imerso devido ao peso do pássaro
e do grão de soja, o intervalo de tempo necessário para que o grão
abandonada atinja a superfície da água é de 0,4 s.
16. O Princípio de Arquimedes, conhecido também como empuxo, só se
aplica a corpos mergulhados totalmente ou parcialmente em líquidos.
Resposta:

10) Planeta água...
O planeta Terra está inundado de água, formando a hidrosfera, compreendendo os oceanos, mares e águas continentais.
Aproximadamente 71% da superfície terrestre é coberta por água, totalizando cerca de 1,4 bilhão de km3. É considerado
o único planeta que apresenta a água em seus três estados físicos: gasoso, líquido e sólido. De toda a água disponível
no planeta, 97,5% são água salgada.
Ao mesmo instante em que um feixe de luz monocromática vermelha de frequência 4,5 . 1014 Hz propaga-se pelo ar e
incide sobre a superfície da água de um lago, uma fonte emite onda sonora de frequência 500 Hz no ar em direção à
água do mesmo lago. Admita que a velocidade de propagação da onda sonora e luminosa no ar seja respectivamente
igual a 300 m/s e 3 . 108 m/s, e na água respectivamente 1500 m/s e 2,25 . 108 m/s. Com os dados apresentados no
texto, assinale o que estiver correto.
01.
02.
04.
08.

Ao passar do ar para água, a onda sonora aumenta de velocidade e frequência.
O fenômeno associado à mudança de velocidade é a refração.
A razão entre a frequência da luz vermelha no ar e na água é igual a 1.
O feixe de luz vermelha, ao passar do ar para a água, com um ângulo de incidência diferente de zero, irá se afastar
da reta normal perpendicular ao dioptro.
16. O feixe de luz vermelha é classificada como sendo de natureza eletromagnética, e do tipo transversal, ou seja,
vibração perpendicular à direção de propagação. Já a onda sonora produzida é de natureza mecânica, mas igual à
luminosa é transversal.
Resposta:
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11) Terra! Planeta água...
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:
12) Terra! Planeta água...
Durante os períodos de seca, o nível dos reservatórios das usinas diminui, diminuindo também a energia elétrica disponibilizada. Isso faz com que se introduzam processos para poupar energia elétrica, desde o aumento da tarifa até a
conscientização de que não se pode consumir indiscriminadamente.
Nos últimos anos, o governo brasileiro, preocupado com o aumento do consumo por parte dos usuários, procura desenvolver campanhas para diminuir esse consumo.
Uma das campanhas realizadas pelo governo dizia:
• Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas.
• Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição "inverno" ou "quente".
• Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez.
• Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente.
• Utilize, na instalação elétrica, fios de diâmetros recomendados às suas finalidades.
Em relação ao enunciado, é correto afirmar que:
01. As lâmpadas fluorescentes compactas são mais econômicas porque dissipam menos energia elétrica em calor do
que as incandescentes de filamento.
02. Em um chuveiro elétrico, se a chave seletora está na posição "inverno" (ou "quente"), o aparelho apresenta maior
resistência elétrica do que na posição "verão" (ou "fria").
04. Quanto ao fato de se solicitar que a roupa a ser passada a ferro elétrico deve ser acumulada, não há razão física
para explicar por que isso representa economia de energia elétrica.
08. Se o chuveiro elétrico possui a especificação: 220V – inverno/6000W- verão/2500W, significa que, se esse chuveiro
for usado durante 30 minutos na posição "inverno", ele gastará mais energia do que se for usado por 40 minutos na
posição "verão".
16. Se um morador da nossa região (tensão da rede: 220 V) for usar uma chaleira elétrica comprada em Porto Alegre,
com a especificação 110V/2000W, ela tende a "queimar".
Resposta:
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13) Terra! Planeta água...
Em um pequeno sítio na região serrana, um indivíduo instala uma roda d'água (moinho) acoplada a um gerador elétrico,
para obter energia elétrica e alimentar energeticamente sua propriedade.
Para atingir o moinho, água despenca de uma altura de 5 m e é canalizada, conforme a figura. O moinho recebe 200 L
de água a cada segundo, convertendo, no gerador acoplado à estrutura, a energia cinética da água em energia elétrica,
com uma perda de 50%.
Em relação ao enunciado, é correto afirmar que:

(Fonte: <https://meioseculodeaprendizagens.blogspot.com>. Acesso:
14 ago. 2019)

01. Toda energia mecânica das moléculas de água que despencam e atingem o moinho é convertida em energia
elétrica.
02. A energia elétrica disponibilizada a cada segundo é de
5000 J.
04. Quando em funcionamento em movimento circular
uniforme, todos os pontos da roda d'água giram com
velocidade linear de mesmo módulo.
08. Quando em funcionamento em movimento circular
uniforme, todos os pontos da roda d'água giram com
velocidade angular de mesmo módulo.
16. Quando em funcionamento em movimento circular
uniforme, nenhuma aceleração atua na roda d'água.
Resposta:

14) Terra! Planeta água...
Um garoto, em cima de uma plataforma para saltos ornamentais, a 7,5 m de altura em relação ao nível da água da
piscina, chuta uma bola com velocidade inicial de 10 m/s inclinada em 45o com a horizontal, conforme a figura.

Adotando g = 10 m/s2, sen 45o = cos 45o =

2
e desprezando a resistência do ar, é correto afirmar:
2

01. A bola sobre durante um tempo de 2 s.
02. A altura atingida pela bola, em relação à superfície da água, é de 10 m.
04. O tempo de movimento da bola até atingir a água é de 1,5 2 s.
08. Na situação descrita, o alcance obtido no lançamento é o maior possível para a velocidade imprimida no chute.
16. Se o garoto aumentasse o módulo da velocidade de lançamento e, simultaneamente, o ângulo do lançamento em
relação à horizontal, certamente o alcance obtido seria maior.
Resposta:
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15) Para provocar a transformação gasosa ABC, representada no diagrama P × V, em determinada massa constante de gás
ideal, foi necessário fornecer-lhe 1 400 J de energia em forma de calor, dos quais 300 J transformaram-se em energia
interna do gás, devido ao seu aquecimento nesse processo. Considerando que não houve perda de energia para o meio,
assinale o que estiver correto.

01.
02.
04.
08.
16.
32.

Na transformação de A para B a energia interna do gás aumentou.
Sendo a temperatura em B 27 oC teremos para C 227 oC.
De B para C ocorreu uma expansão adiabática.
O trabalho realizado na transformação completa, ou seja, ABC, foi de 1100 J.
O trabalho realizado no processo AB foi de 500 J.
Uma determinada massa gasosa que sofra uma expansão adiabática terá uma diminuição de sua energia interna.

Resposta:

RASCUNHO
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QUÍMICA

16) Galinhas não transpiram e, no verão, a frequência de sua respiração aumenta para resfriar seu corpo. A maior eliminação
de gás carbônico, através da respiração, faz com que as cascas de seus ovos, constituídas principalmente de carbonato
de cálcio, se tornem mais finas. Para entender tal fenômeno, considere os seguintes equilíbrios químicos:

2
Ca(2aq
)  CO3( aq )  CaCO 3( s )

CO23(aq)  H2 O(  )  HCO3(aq)  OH(aq)
HCO3(aq)  H2 O(  )  H2 CO3( aq)  OH(aq)
H2 CO3( aq)  CO2( g)  H2 O(  )
Para que as cascas dos ovos das galinhas não diminuam de espessura no verão, as galinhas devem ser alimentadas
01.
02.
04.
08.
16.
32.

com água que contenha sal de cozinha.
com ração de baixo teor de cálcio.
com água enriquecida de gás carbônico.
com água que contenha vinagre.
em atmosfera que contenha apenas gás carbônico.
ração com alto teor de cálcio.

Resposta:
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17) Analisando as reações abaixo, as quais produzirão gás nitrogênio e água líquida, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
Etapa 1) H2(g) + NO(g) → N2O(g) + H2O() (lenta)
Etapa 2) H2(g) + N2O(g) → N2(g) + H2O() (rápida)
01. A reação global é dada pela seguinte reação balanceada: 2 H2(g) + 2 NO(g) → 3 N2(g) + 2 H2O() + N2O(g).
02. Se mantivermos a concentração do H2(g) em quantidade de matéria e duplicarmos a concentração em quantidade
de matéria do NO(g)a velocidade da reação duplicará.
04. Colocando-se na reação um catalisador, este aumentará a velocidade da reação e será consumido durante a reação.
08. A lei da velocidade é dada por: V = K . [H2(g)] . [NO(g)]
16. Se triplicarmos a concentração em quantidade de matéria do H2(g) e duplicarmos a concentração do NO(g) a velocidade da reação ficará 12 vezes maior.
Resposta:

18) Em uma aula de Química Geral, o professor falava sobre termoquímica – energia produzida por materiais orgânicos – e,
para esclarecer seus alunos, ele falou: "Sabe-se que materiais orgânicos como fezes de animais, se armazenadas dentro
de câmaras e colocadas sobre determinadas condições de pressão e temperatura, podem produzir 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 alternativa correta.
01. O metano 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 e possui
estrutura piramidal.
04. A combustão do gás metano é um processo endotérmico.
08. A entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes.
16. A queima de 5,0 kg de gás metano libera uma energia de 2,75 . 108 J.
Resposta:

19) Considerando as funções orgânicas circuladas e numeradas presentes nas moléculas abaixo, faça o somatório da(s)
afirmativa(s) correta(s).:

01.
02.
04.
08.
16.

No composto 3 a função orgânica circulada 4 representa um álcool.
No composto 1 a função orgânica circulada 1 representa uma amina.
No composto 2 a função orgânica circulada 3 representa um éter.
No composto 3 a função orgânica circulada 6 representa um álcool.
No composto 3 a função orgânica circulada 5 representa um ácido carboxílico.

Resposta:
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20) Pilhas e baterias são dispositivos tão comuns em nossa sociedade que, sem percebermos, carregamos vários deles
junto ao nosso corpo; elas estão presentes em aparelhos de relógios, rádios, celulares etc. Fornecidas as semirreações
abaixo de uma pilha de lítio e manganês, usada em relógios e calculadoras:
Li → Li+ + e−
MnO2 + Li+ + e− → MnO2(Li)
Dadas as afirmativas abaixo, faça o somatório das corretas.
A reação global da pilha formada por lítio e manganês, segundo as semirreações fornecidas é: Li + MnO2 → MnO2(Li).
Na pilha de lítio e manganês, o lítio é a espécie química que sofre oxidação, sendo portanto o cátodo da pilha.
Na reação global da pilha formada por manganês e lítio, o dióxido de manganês IV é o agente oxidante.
A espécie química que sofre oxidação na pilha de manganês e lítio é o cátion lítio.
Os elétrons da pilha lítio-manganês, circulam pelo circuito elétrico do aparelho do polo negativo (Li) para o polo
positivo da pilha.
32. Na pilha de lítio-manganês ocorre um reação de oxirredução espontânea.
01.
02.
04.
08.
16.

Resposta:

21) Dadas as afirmativas abaixo, faça o somatório das verdadeiras.
01. Um composto X apresenta 15,78% de A, 28,07% de S e 56,14% de O. Pode-se concluir que sua fórmula mínima
é A2(SO4)3.
02. Nas CNTP 56 g de gás nitrogênio ocupam 44,8 L.
04. Em 98 g de H2SO4 são encontrados 6,02 . 1023 átomos de hidrogênio.
08. A reação entre 8 g de gás hidrogênio com excesso de gás oxigênio produz 72 g de água.
16. Segundo Dalton: fixando em 28 g a massa do gás nitrogênio nas seguintes reações: N2(g) + 2 H2(g) → N2H4(g) e
N2(g) + 3 H2(g) → 2 NH3(g), a relação entre as massas do gás hidrogênio da primeira com a segunda reação é igual a
2/3.
32. Uma joia confeccionada com 394 g de ouro apresenta 1,204 x 1024 átomos de ouro.
Resposta:

22) 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 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>.)
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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.
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:

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?
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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.

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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