CIÊNCIAS SOCIAIS/FÍSICA/QUÍMICA
INSTRUÇÕES
1) Para fazer a prova, você usará este caderno, que possui 11 (ONZE) folhas com perguntas e um cartão-resposta.
2) Verifique, neste caderno de prova, se constam todas as 40 questões do tipo somatório. Observe também se há faltas
ou imperfeições gráficas que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os trinta minutos
iniciais da prova.
3) Você encontrará questões de proposições múltiplas (tipo somatório).
3.1) As questões de proposições múltiplas contêm, no máximo, sete alternativas numeradas: 01, 02, 04, 08, 16, 32 e
64. A resposta correta é o valor total do(s) número(s) associado(s) à(s) proposição(ões) verdadeira(s) ou falsa(s),
conforme orientação do enunciado da questão. Cada uma das questões deverá ser assinalada no cartão-resposta
mediante duas marcas, uma na dezena e outra na unidade. Quando a resposta for menor que 10, marque o zero
na linha das dezenas (01, 02, etc.).
3.2) As questões abertas são as que contêm problemas que admitem solução numérica (valores inteiros compreendidos
entre 00 e 99, incluindo estes). Nesse caso, resolva o problema e marque, no lugar próprio da folha de respostas,
o resultado numérico encontrado.
3.3) Confira, nos modelos abaixo, como marcar as suas respostas.
Questão 01 – 63
Questão 44 – Código de opção no vestibular (21 – Eng. Prod. Mecânica)
Questão 02 – 19		
Obs.: veja tabela de códigos no final deste caderno.
Questão 03 – 22						
			
Observe com atenção o preenchimento correto dos resultados das respostas.

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

4) Procure responder a todas as questões.
5) Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue empréstimos, use
outros meios ilícitos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. A fraude, a indisciplina e o desrespeito aos
fiscais 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 a 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.

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 respeito dos movimentos da Terra e das estações do ano, assinale o que for correto.
01. As estações do ano são bem definidas em todos os lugares da Terra, inclusive nas calotas polares.
02. Os equinócios e solstícios são datas que marcam a metade do período de cada estação do ano. Eles foram estabelecidos em função dos movimentos de acreção da Terra.
04. A inclinação do eixo de rotação da Terra e o seu movimento de translação influenciam na distribuição desigual de
luz e de calor solar durante o ano.
08. O movimento de rotação da Terra é de oeste para leste, sendo também responsável pela alternância entre dia e
noite e pela circulação dos ventos e das correntes marítimas.
16. Devido aos movimentos da Terra e à sua forma, as regiões próximas ao Equador recebem os raios solares quase
verticalmente durante todo o ano.
Obs: acreção – atração de partículas de poeira primeiro por ação eletrostática e depois por ação gravitacional, que ocorre
na formação de corpos celestes como planetas rochosos e alguns asteroides que fazem esses corpos crescerem.
Resposta:

02) A construção de grandes usinas hidrelétricas quase sempre foi tema de debates sobre questões sociais, ambientais
e econômicas. A canção Sobradinho, por exemplo, lançada em 1977 pela dupla Sá e Guarabyra, já tratava desta questão. No presente, as obras para a transposição do rio São Francisco estão em fase de testes. Segundo o Ministério da
Integração Nacional, os canais que saem do rio somam, juntos, 477 quilômetros. O objetivo é levar água para cerca de
12 milhões de pessoas residentes nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. A previsão é
atingir mais de 390 municípios no sertão pernambucano, além de 325 comunidades que residem a uma distância de
cinco quilômetros da margem dos canais.
(Disponível em: <http://www.mi.gov.br/projeto-sao-francisco1>. [Adaptado]. Acesso em: 11 set. 2015.)

2

Em relação às proposições abaixo, é correto afirmar que:
01. a bacia do rio São Francisco está totalmente inserida na Região Nordeste do país.
02. as nascentes do rio São Francisco se situam no interior do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Minas
Gerais, e sua foz está localizada no litoral nordestino, entre os estados de Pernambuco e Alagoas.
04. a transposição das águas do rio São Francisco tem como um dos objetivos reduzir o problema da seca na região
da caatinga, no entanto o rio também poderá ser aproveitado em usinas hidrelétricas e navegação.
08. no período colonial, o curso do rio São Francisco propiciou a ligação entre as principais áreas produtoras de açúcar
no Nordeste e a região de extração de ouro em Minas Gerais, além de favorecer a criação de gado em suas margens.
16. o rio São Francisco corta o território da Bahia no sentido norte–sul, contudo seu aproveitamento econômico se dá
apenas no estado de Sergipe.
32. a região hidrográfica do rio São Francisco é considerada a maior bacia hidrográfica localizada totalmente no território
brasileiro.
Resposta:
03) 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 geralmente nas bordas das placas.
02. A Placa Sul-Aamericana avança em direção à Placa Africana e a tendência é de a América do Sul chocar-se com
a África.
04. A cordilheira Mesoatlântica, 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 em consequência 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:
04) Sobre questões ambientais, assinale o que for correto.
01. A impermeabilização do solo e a concentração de edifícios nas cidades, diminuindo os espaços de infiltração de
água, provocam fenômenos de inundações rápidas após chuvas intensas.
02. As ilhas de calor e as inversões térmicas ocorrem com mais frequência nas áreas rurais do que nas grandes cidades.
04. Os desmatamentos podem provocar a diminuição nos índices pluviométricos, assim como a diminuição do volume
de águas das nascentes dos rios.
08. As chuvas ácidas ocorrem nos países com alta densidade de usinas hidrelétricas devido à concentração de lagos
de barragens e excessiva evaporação da água dos rios represados.
Resposta:
05) Sobre o processo de industrialização brasileira, assinale o que for correto.
01. Os anos 1990, no Brasil, foram marcados por políticas de Fernando Collor de Mello e FHC que visavam fortalecer
as estatais brasileiras ligadas às comunicações e energia.
02. No governo Getúlio Vargas houve um processo de criação de empresas ligadas à mineração, caso da Companhia
Siderúrgica Nacional e da Companhia Vale do Rio Doce, da empresa de energia, a Petrobras, além da legislação
trabalhista, a CLT.
04. O governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) contribuiu para internacionalizar mais a indústria nacional, atraindo
capital estrangeiro e tendo como carro-chefe dessa política montadoras de automóveis multinacionais.
08. Apesar do período conhecido como Milagre Econômico (1968-1973), em que o Brasil cresceu a altas taxas, porém
com endividamento externo em expansão, a ditadura militar no país teve que conviver nos anos 1980, com alta
inflação e até retração da atividade industrial, o que contribuiu com o fim do regime militar.
16. A Crise de 1929, que como desdobramento no Brasil gerou a Crise do Café, trouxe sérios problemas ao modelo
agrário-exportador brasileiro. Diante disso, inicia-se um período mais organizado de industrialização do país, pois
até então, as fábricas eram incipientes em território nacional.
32. Apesar de haver desconcentração de atividade industrial no país, a maior parte dessa atividade econômica encontra-se na região Sudeste.
Resposta:
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06) Sobre a produção de energia no Brasil, assinale o que for correto.
01. O Brasil possui média de produção de energias renováveis mais alta do que a média mundial.
02. O Brasil possui privilegiado território para produção de matriz de energia diversificada. Este é um dos motivos de o
país não passar por crises energéticas no século XXI.
04. A região Sul do Brasil possui importantes jazidas de carvão mineral que auxiliam a indústria local.
08. Como consequência da chamada "crise do petróleo" no mundo da década de 1970, o Brasil ampliou a extração de
petróleo de seu território e criou o programa Proálcool, como forma de reduzir sua dependência externa.
16. A energia eólica ganha importância em diversas partes do território brasileiro, mas ainda não é capaz de substituir,
plenamente, as atuais fontes primárias.
Resposta:

07) Considerando a localização geográfica do Brasil na América do Sul em relação aos demais países do continente, assinale o que estiver correto.
01. Uruguai, Paraguai e Argentina são vizinhos do Brasil ao sul e a sudoeste. Entre os países vizinhos a noroeste,
aparecem a Venezuela e a Colômbia.
02. Entre os países vizinhos a oeste aparecem a Colômbia e a Venezuela. A leste, o Peru é o único vizinho do Brasil.
04. Chile e Equador são países que não fazem fronteiras com o Brasil.
08. O Brasil é o único país da América do Sul banhado pelo Oceano Atlântico. Os demais países ou são banhados pelo
Oceano Pacífico ou não têm contato geográfico com nenhum dos oceanos.
16. Bolívia e Paraguai são países da América do Sul que não são banhados por nenhum oceano.
32. O Brasil possui as maiores fronteiras com a Bolívia e o Peru e a menor com o Suriname.
Resposta:

08) Roma tornava-se uma potência em ascensão e o próximo passo da expansão territorial seria dominar a região do
Mar Mediterrâneo. No entanto, havia, no norte da África, uma tradicional cidade de origem fenícia que era a potência
comercial da região, a cidade de Cartago. A disputa pela hegemonia comercial na região do Mediterrâneo fez com
que Roma e Cartago entrassem em conflito no período de 264 a 146 a. C, originando as chamadas Guerras Púnicas...
Algumas décadas após Roma possuía o tamanho de um Império.
(Livro 1 SAS Energia, Curso Pré-Vestibular, na página 42)

Fazendo uso do texto como referência e de seus conhecimentos, assinale as alternativas corretas e faça o somatório.
01. A Fenícia mencionada no texto estava situada no Oriente Próximo e em séculos anteriores travou com as cidades
gregas de Atenas e Esparta as Guerras Médicas.
02. Durante os anos em que as Guerras Púnicas aconteceram Roma estava na fase republicana de sua história, período
de grande expansão territorial.
04. O império em que Roma se constituiu passou a desmoronar quando a disputa interna pelo poder, a falta de escravos
e as invasões de povos árabes islamizados aconteceram do século IV para frente.
08. Como saída para salvar parte do grande império que foi Roma tivemos a divisão em duas partes. Com o Império
Romano Ocidental decadente e o Império Romano Oriental na antiga colônia grega de Bizâncio, que resistiu as
muitas tentativas de invasões.
16. Foi durante a Idade Média que boa parte do Império Romano Ocidental foi ocupado por povos germânicos. Estes
constituíram reinos, proporcionando um momento de insegurança para as populações que passaram a se submeter
a força da nobreza feudal.
32. Já na baixa Idade Média o renascimento comercial, urbano e cultural passou a se desenvolver. A Nobreza Feudal
em declínio assistiu à formação das monarquias nacionais, em que o rei, com um exército único, acabou se impondo
e tendo como importante aliado a Igreja Católica.
Resposta:
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09) Em 14 de julho de 1789 na França, 230 anos atrás, aconteceu a queda ou a tomada da Bastilha um evento considerado
por muitos como fato que deu início à Revolução em um país governado de forma absolutista pelo rei Luís XVI e marcado por enormes desigualdades sociais. Na história tradicional, a Revolução Francesa assinala o fim da Idade Moderna
e o início da Idade Contemporânea. Sobre a Revolução Francesa de 1789 e situações ocorridas a partir daquela data
temos como alternativas corretas. Faça o somatório.
01. Na primeira fase da Revolução aconteceu a ascensão política do grupo mais radical, os Jacobinos de Marat, Robespierre e Danton, que instalaram um governo republicano já em 1789.
02. O rei Luís XVI se refugiou em 1789 na Inglaterra, que era a única monarquia absolutista em condições de lhe dar
proteção.
04. No ano de 1804 Napoleão Bonaparte foi coroado Imperador da França na Catedral de Notre-Dame. Seu império se
prolongou até 1815, quando enfrentou a formação de coligações e foi derrotado finalmente em Waterloo.
08. Com a queda de Napoleão a França e os demais países da Europa Ocidental adotaram a República como forma
de governo. Essa decisão, considerada politicamente liberal, foi aprovada no Congresso e Viena.
16. A derrota de Napoleão Bonaparte em 1815 impediu que muitos de seus aliados continuassem governando seus
países. Esse foi o caso principalmente de Dom João VI, rei de Portugal, que permaneceu no Brasil.
32. No Século XIX o processo de industrialização ficou restrita a Inglaterra sob o comando da Rainha Vitória e da França
no Império de Napoleão III que derrotou a Prússia em uma guerra pela região da Alsácia- Lorena.
64. No século XIX a Rússia Czarista em comparação com países como a Inglaterra e EUA vivia em uma condição de
atraso e insistia em manter um governo absolutista. Estas duas situações foram causa da Revolução Bolchevique
de 1917.
Resposta:

10) Em 1948 as fronteiras entre o Oriente e Ocidente na Alemanha se transformaram em linhas de frente da Guerra Fria.
Durante a crise de Berlim, que começou quando os russos cortaram as comunicações terrestres com aquela cidade
no início de abril, e os longos meses da subsequente ponte aérea para Berlim, o Leste e o Oeste entraram em uma
perigosa e exasperante confrontação de forças.
(Hobsbawm, Eric. Tempos Interessantes: uma vida no século XX. São Paulo, companhia das letras, 2002, página 197)

A partir do texto e de seus conhecimentos assinale as alternativas corretas e faça o somatório.
01. Foi já naquele ano de 1948 que Berlim foi dividida por um muro edificado segundo os acordos entre o Ocidente e o
Oriente.
02. Os russos mencionados no texto faziam parte da URSS, que era constituída de 15 Repúblicas, governadas por
Moscou, sendo seu líder em 1948 Josef Stalin.
04. Naquela mesma década, a de 1940, foi confirmada a divisão da Alemanha em República Federal da Alemanha e
República Democrática da Alemanha. A primeira seria a Alemanha capitalista e a segunda a socialista.
08. Da perigosa e exasperante confrontação de forças mencionada pelo autor podemos apresentar episódios como a
Guerra da Coreia e a do Vietnã, quando EUA e URSS ficaram em lados opostos.
16. Foi no contexto da Guerra Fria que novos países surgiram no continente africano, era a descolonização ocorrendo
em meio a muitas dificuldades. No Oriente Médio foi criado o Estado de Israel e aí os confrontos com países árabes
como o Egito, a Síria e o Iraque.
32. No contexto da Guerra Fria revoluções socialistas aconteceram fora do continente europeu. Em 1949 na China com
a liderança de Mao Tse Tung e em 1959 em Cuba com a liderança de Fidel Castro.
64. Na Índia, colônia da França do século XIX para frente, o líder radical hindu Mahatma Gandhi promoveu a luta pela
independência, que foi alcançada em 1947 em meio ao uso de uma política violenta contra os colonizadores.
Resposta:

5

11) A partir de 1534, a Coroa Portuguesa adotou o sistema de capitanias hereditárias para viabilizar a colonização do Brasil.
Sobre a divisão do território colonial brasileiro em capitanias, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01. O sistema de capitanias hereditárias se caracterizava pela doação de extensas faixas de terra
a capitães-donatários, regulamentada pelas
Cartas de Doação e Forais.
02. O donatário deveria colonizar a capitania,
fundar vilas e proteger a terra e seus colonos
contra os ataques de nativos e de estrangeiros.
04. Os forais estabeleciam os direitos e os deveres
dos donatários em relação à exploração da
terra, que recebiam não como proprietários,
mas como administradores.
08. As capitanias hereditárias que mais prosperaram foram a de Santana, localizada ao sul do
território brasileiro, e a do Maranhão, situada
na parte setentrional da colônia.
16. O sistema de capitanias hereditárias foi adotado primeiramente na América Portuguesa
e só depois implantado por Portugal em suas
colônias das ilhas do Atlântico.
Resposta:

12) Sobre acontecimentos no Brasil durante o século XIX, assinale o que for correto.

(D. Pedro I e D. Pedro II)

01. D. Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte em 1823
e outorgou uma Constituição no ano seguinte, que
consagrava uma centralização política e administrativa,
fortalecendo assim o seu poder.
02. A Revolta Farroupilha (1835-1845) foi liderada por proprietários de gado gaúchos que reivindicavam maior
autonomia política para a Província do Rio Grande do
Sul.
04. A Revolta dos Malês foi uma rebelião de escravos ocorrida em Salvador em 1835. Os cativos que lideravam o
levante eram conhecidos como malês, designação dada
aos africanos muçulmanos, com presença na Bahia.
08. A abolição do tráfico negreiro no Brasil em 1850 não
resultou em um maior desenvolvimento econômico, uma
vez que a quantidade de capitais empregada no negócio
de escravos era inexpressiva.
16. A Lei do Ventre Livre, aprovada em 1871 no reinado de
D. Pedro II, determinou que todos os filhos de escravas
nascidos a partir daquela data seriam livres, embora
devessem permanecer na fazenda e trabalhar até os 21
anos. O Estado brasileiro assumiu, então, a iniciativa de
conduzir o processo de abolição de modo gradual para
que a produção cafeeira não fosse desorganizada com
a repentina abolição da escravidão.
Resposta:
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13) No século XIX na América Latina surgiram reações ao domínio europeu que resultariam no processo de independência
das colônias da Espanha e de Portugal. Ao longo daquele século e no seguinte, século XX, forças políticas tradicionais
dominaram por mais tempo o poder local. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a bipolarização EUA e URSS, na
América Latina foi mantido o conturbado quadro político com governos militares, movimentos revolucionários e guerrilheiros. A respeito da América Latina do século XX, temos como alternativas corretas.
01. Cuba, através da Revolução de 1959, foi o único país do continente a adotar o socialismo, modelo político e econômico que ainda é mantido na grande ilha do Caribe.
02. A Argentina foi o único país do continente que contou com lideranças populistas como o general Juan Domingos
Perón, que governou aquela república em duas oportunidades.
04. Em 1973 um golpe militar no Chile, sob o comando do General Augusto Pinochet, determinou o fim do governo
socialista eleito de Salvador Allende. A ditatura de Pinochet se somou a outras na região.
08. O México governado hoje pelo esquerdista López Obrador, teve no século XX a maioria de governantes do Partido
Revolucionário Institucional, o PRI.
16. Atento ao que acontecia na América Latina os EUA desenvolveram uma política intervencionista, decretando por
exemplo o embargo econômico contra Cuba, agindo contra o governo sandinista de Daniel Ortega na Nicarágua e
se opondo a governos mais recentes, como os de Evo Morales e Nicolás Maduro.
32. O Brasil, assim como os seus vizinhos Argentina, Paraguai e Uruguai também passou por um período de ditadura
militar. A fase de 1964 a 1985 foi governada por presidentes militares que tiveram o respaldo político durante um
bom tempo da Arena e depois PDS.
Resposta:

14) Em 1930, Getúlio Vargas assumiu o governo através de um golpe de Estado, que ficou conhecido como a Revolução
de 1930. Getúlio Vargas ficou no poder até 1945, quando foi destituído, também através de um golpe de Estado.

				

(Getúlio Vargas ao centro da foto com líderes da Revolução de 1930.)

Sobre esse período, é correto afirmar que:
01. Ao assumir o poder, Getúlio Vargas dissolveu o Congresso Nacional, anulou os dispositivos da constituição de 1891,
instituiu um regime de emergência, fortemente centralizado na União, e substituiu os governadores dos estados por
interventores.
02. A centralização de poder nas mãos de Getúlio Vargas desagradou à elite paulista, que se rebelou contra o regime
varguista e em 1932 iniciou uma revolução para derrubá-lo do poder. Esta ficou conhecida como Revolução Constitucionalista Paulista.
04. Na política, Getúlio Vargas autorizou a criação e a livre organização do Partido Comunista, da Aliança Nacional
Libertadora (ANL) e da Ação Integralista Brasileira (AIB).
08. A maioria dos direitos trabalhistas, tais como oito horas diárias de trabalho, descanso semanal remunerado, férias
e aposentadoria, foram aprovados no governo de Getúlio Vargas, e regulamentado em lei no que ficou conhecida
como a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
16. Durante a II Guerra Mundial, Getúlio Vargas se alinhou com os países do Eixo, enviando tropas brasileiras para a
Itália a fim de lutar ao lado dos soldados de Mussolini com o objetivo de derrotar os comunistas russos, na famosa
batalha de Monte Castelo.
Resposta:
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15) Os ataques de drones a duas das principais instalações petrolíferas da Arábia Saudita, maior exportador de petróleo do
mundo, acirraram a tensão na região do Oriente Médio. O incidente, ocorrido no segundo semestre de 2019, provocou
uma redução de 5% na produção mundial de petróleo, o que fez o preço do barril disparar no mercado internacional,
atingindo a maior alta em uma sessão desde a Guerra do Golfo, em 1991. Os rebeldes houthis do Iêmen reivindicaram
a autoria do atentado, que seria uma resposta aos ataques da coalizão liderada pela Arábia Saudita contra eles.
(Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-49713067>. Acesso em: 22 de set. de 2019.)

Sobre os acontecimentos referentes ao tema, assinale o que for verdadeiro.
01. O ataque desestabilizou ainda mais a região do Golfo, revelando a vulnerabilidade de instalações petrolíferas, de
importância vital para a economia global.
02. O Iêmen, país que fica ao sul da Arábia Saudita, vive uma guerra civil violenta desde 2015. O conflito tem suas raízes
na Primavera Árabe, de 2011, quando uma revolta popular forçou o então presidente iemenita, Ali Abdullah Saleh, a
deixar o poder.
04 Os sauditas vêm realizando ataques aéreos contra os rebeldes houthis no Iêmen – com o apoio dos EUA – há
algum tempo. Os houthis recebem apoio do governo iraniano e demonstraram que apesar dos ataques que sofrem
constantemente, também podem revidar de maneira violenta.
08. Após os ataques, a capacidade de refino de petróleo saudita caiu para 5,7 milhões de barris de petróleo por dia,
cerca de metade do que antes era produzido pela Arábia Saudita. Como consequência, o preço internacional do
barril de petróleo registrou alta de 19%.
16. A guerra no Iêmen é considerada uma das mais terríveis dos últimos anos; segundo a Organização das Nações
Unidas, cerca de 75% da população precisam de assistência humanitária urgente.
32. O Iêmen é o único país em que a Primavera Árabe não apresentou resultados positivos, pois o presidente Ali Abdullah
Saleh insiste em resistir no poder, impedindo as reformas democráticas exigidas pelos rebeldes.
Resposta:
16) A República de Mianmar, país budista liderado pela Nobel da Paz Suu Kyi, está sendo acusado de genocídio de uma
minoria muçulmana. Porém, analistas colocam motivações política e econômica à frente das causas religiosas. Sobre
os acontecimentos que marcaram esse conflito, assinale o que for correto.
01. Desde agosto de 2017, o exército de Mianmar luta contra rebeldes muçulmanos no noroeste do país asiático. A
violência atingiu a população civil e provocou uma nova fuga da minoria muçulmana Rohingya.
02. A violência levou mais de centenas de milhares de pessoas a fugir para o vizinho Bangladesh.
04. Em 1982, com a lei de cidadania decretada em Mianmar, os Rohingya tiveram a nacionalidade birmanesa negada e
hoje constituem a maior população apátrida do mundo. Essa condição os coloca à margem de muitos direitos com
educação, saúde, registro de imóveis, direitos políticos entre outros.
08. Os Estados Unidos da América e a União Europeia agiram de maneira enérgica e repatriaram a maioria da população refugiada em Bangladesh.
16. Os Rohingyas chamaram a atenção da mídia internacional, por representarem a última população apátrida do mundo.
32. O povo Rohingya foi expulso de Mianmar, por manter a maioria das terras e riquezas do país em suas mãos. Desde
a formação de Mianmar, a população empobrecida, formada majoritariamente por seguidores do budismo, clamava
por vingança e justiça.
Resposta:
17) No que se refere à obra A República de Platão nos Livros I e II, é correto afirmar que:
01. O Anel de Giges só pode ser portado por aquele indivíduo para o qual a virtude da justiça é a condição de uma
alma harmoniosa governada pela razão.
02. Justiça é quando você fala a verdade e paga o que deve.
04. Justo é aquele que transcende as atribuições de sua alma verdadeira e se coloca como um protetor das questões
individuais.
08. Uma pessoa será feliz se for justa, ou seja, quando as suas atitudes forem boas para todos desde que os seus atos
praticados respeitem as características de sua alma.
16. Justiça significa agir individualmente de acordo com a sua alma visando ao bem coletivo.
32. Alma irascível ou colérica, descrita como a alma de prata, estimula o cidadão ao ataque e à promoção da dor ao
inimigo.
64. Entre as quatro virtudes cardeais que formam uma cidade justa, a temperança é aquela que deve controlar os desejos, as paixões e instituir nos cidadãos a sobriedade.
Resposta:
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18) No que se refere à obra Crítica da Razão Pura de Kant, é correto afirmar que:
01. Kant, ao distinguir duas formas de conhecimento, estabelece como forma pura o conhecimento a posteriori e o
conhecimento empírico como a priori.
02. No juízo analítico o predicado está contido no sujeito, como exemplo pode-se afirmar: os corpos são extensos.
04. A estética transcendental é um conhecimento a priori.
08. As formas de conhecimento estão dissociadas do espaço e tempo.
16. O juízo sintético a priori interessa Kant pelo entendimento no qual esse tipo de juízo revela uma teoria universal
científica.
32. Na estética transcendental todo o conhecimento se ocupa com o modo de conhecer os objetos, mas não necessariamente como eles são.
64. A metafísica possui valor de ciência ao estabelecer os mesmos critérios que a física e a matemática.
Resposta:

19) Ulrich Beck passou a ser um dos teóricos sociais mais destacados do presente depois da publicação de Risk Society
(em alemão em 1986 e em inglês em 1992). O argumento central desse livro é que a sociedade industrial, caracterizada
pela produção e distribuição de bens, foi deslocada pela sociedade de risco, na qual a distribuição dos riscos não
corresponde às diferenças sociais, econômicas e geográficas da típica primeira modernidade. O desenvolvimento da
ciência e da técnica não poderiam mais dar conta da predição e controle dos riscos que contribuiu decisivamente para
criar e que geram consequências de alta gravidade para a saúde humana e para o meio ambiente, desconhecidas a
longo prazo e que, quando descobertas, tendem a ser irreversíveis. Entre esses riscos, Beck inclui os riscos ecológicos,
químicos, nucleares e genéticos, produzidos industrialmente, externa lizados economicamente, individualizados juridicamente, legitimados cientificamente e minimizados politicamente. Mais recentemente, incorporou também os riscos
econômicos, como as quedas nos mercados financeiros internacionais. Este conjunto de riscos geraria“uma nova forma
de capitalismo, uma nova forma de economia, uma nova forma de ordem global, uma nova forma de sociedade e uma
nova forma de vida pessoal”.
(GUIVANT, Julia S. A teoria da sociedade de risco de Ulrich Beck: entre o diagnóstico e a profecia. Disponível em: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/
ar/libros/brasil/cpda/estudos/dezesseis/julia16.htm . Acessado em: 30/09/19.

Com base no texto e nas questões ambientais, é correto afirmar:
01. Tanto o aquecimento quanto a presença de carbono na atmosfera são naturais e imprescindíveis à vida, argumento
utilizado para negar efeitos climáticos em escala planetária, bem como um prova da não existência do aquecimento
global.
02. A energia de procedência eólica é limpa e segura, mas a sua produção no Brasil e no mundo ainda é muito reduzida.
04. Os defensivos agrícolas ou agrotóxicos são venenos utilizados no controle de pragas em plantações. Em certo
aspecto, são benéficos à humanidade, pois sem eles a produção de alimentos seria reduzida, mas se utilizados
indiscriminadamente causam malefícios aos agricultores e aos consumidores (úlceras estomacais, cólicas, câncer
etc).
08. Ulrich Beck percebe na racionalização da ciência e da tecnologia um desenvolvimento no quadro de possibilidades
para a extração das riquezas da natureza pelo homem, porém a própria tecnologia que domina a natureza destrói
a natureza.
16. Com o advento da tecnologia e do domínio da natureza em escala global pelos países desenvolvidos, a militância
ecológica arrefeceu a partir das propostas de sustentabilidade lançadas no século XX.
32. Ulrich Beck entende o risco como um problema das sociedades modernas contemporâneas e o perigo como uma
característica das sociedades anteriores à Modernidade.
64. O plástico figura como um dos grandes vilões e como inimigo da natureza pelo fato de se tornar resíduo sólido no
ato da fabricação.
Resposta:
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20) Em relação ao Estado Moderno e às formas de poder e de dominação, é correto afirmar:
01. Para Max Weber o Estado é empreendimento político de caráter institucional cuja direção administrativa reivindica
com sucesso, na aplicação de regulamentos, o monopólio do constrangimento físico legítimo.
02. Para Pierre Bourdieu o Estado impõe valores, hábitos e comportamentos, por meio de critérios e padrões do discurso
dominante, isto é, a narrativa oficial de como o cidadão deve ver e entender o mundo
04. Na ótica de Émile Durkheim o Estado é um órgão especial encarregado de elaborar certas representações que
valem para a coletividade. Essas representações se distinguem das outras representações coletivas pelo seu mais
alto grau de consciência e de reflexão.
08. Na análise de Michel Foucault o poder se estabelece na medida em que os agentes absorvem os discursos e os
disseminam.
16. A visão de Karl Marx mostra o Estado como um garantidor da ordem e que estabelece equidade como fator redução
da desigualdade social.
32. A partir do arsenal teórico da sociologia política de Max Weber o Estado brasileiro pode ser caracteriza como um
Estado Neopatrimonilista, ou seja, herda os vícios da pessoalidade do Patrimonialismo, mas ao mesmo tempo
assume a burocracia dos Estados Ocidentais.
64. Estados Sociais-Democratas assemelham-se aos Estados Totalitários na medida em que retiram dos cidadãos a
autonomia e a individualidade na esfera pública e do privado.
Resposta:
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Cinema: fantasia e realidade, alegrias e tristezas, amor e ódio.
Desde sua invenção pelos irmãos Lumière, no século XIX, até os dias atuais, o cinema sempre nos levou a mundos de
ficção e de recordações, de situações heroicas e covardias infames, de amores lindos e fracassos sentimentais.
De exaltação aos bons valores ou da amostragem do que de pior tem o ser humano.
Desde documentários ressaltando indivíduos e acontecimentos dos quais jamais deveremos esquecer, até fatos e
acontecimentos que marcaram e marcam nossa história e nosso dia a dia.

Texto 1
James Bond se rende à sustentabilidade e usará carro elétrico em novo filme de 2020!

21) "Bond 25" trará uma pequena mudança na história do 007. Como se sabe, o agente sempre se adaptou aos novos
tempos. No novo filme, Daniel Craig, o titular do papel, estará dirigindo um carro elétrico, diferente dos filmes anteriores
que utilizava motor a combustão. O modelo é o Aston Martin Rapide E, que tem custo no mercado de R$ 1,2 milhão.
O carro, como foi informado, é o primeiro modelo elétrico da Aston Martin. A escolha do veículo teria sido feita pelo
diretor Cary Fukunaga, que quer ter uma frente voltada para a conscientização da preservação do meio-ambiente no
filme.Tal atitude, vai ao encontro para atender a decisão de reduzir as emissões de poluentes, determinadas pelo Pacto
Mundial sobre o Clima.
Considerando as transformações de energia nos veículos a combustão e elétrico, respectivamente, assinale a alternativa(s)
correta(s).
01. Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma certa quantidade de energia de outro sistema. No caso do
motor elétrico temos um aproveitamento de 100% da energia elétrica convertida em energia mecânica.
02. A substituição dos motores a combustão por motores elétricos nos automóveis têm por principal objetivo diminuir o
lançamento de gases que intensificam o efeito estufa.
04. Os motores elétricos lançam na atmosférica aproximadamente 15% de poluentes que colaboram para o efeito estufa
em comparação a um motor a combustão funcionando com boa performance.
08. Num motor a combustão uma parte da energia gerada durante o processo se torna indisponível para realização de
trabalho.
16. Sendo a temperatura média na câmara de combustão de um motor 4 tempos 280o C (fonte quente) e a temperatura
média do sistema de arrefecimento de 80o C (fonte fria), tratando esta máquina como sendo ideal seu rendimento
será de aproximadamente 36%.
Resposta:
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22) Considere que em uma cena do filme o agente James Bond, em seu Aston Martin Rapide, está parado em um ponto
de uma autoestrada, quando passa por ele um veículo pilotado por um agente inimigo. Este não percebe, mas Mr. Bond
instantaneamente sai em sua perseguição.
Os gráficos a seguir apresentam os movimentos dos dois veículos a partir do instante da ultrapassagem.

Assim, some os valores que correspondem às sentenças corretas.
01. Vinte segundos após o Aston ter entrado em movimento, ele ainda está mais de 120 metros atrás do automóvel
inimigo.
02. Doze segundos após o Aston entrar em movimento, sua velocidade é igual à velocidade do automóvel inimigo.
04. Nos 16 segundos iniciais dos movimentos representados, o módulo da aceleração imprimida no Aston é maior que
o da imprimida no veículo inimigo
08. Tanto o movimento do Aston quanto o movimento veículo inimigo, nos 24 segundos representados nos gráficos,
foram sempre no mesmo sentido.
16. Entre os instantes 20 s e 24 s, representados nos gráficos, o Aston se aproximou do inimigo, mas não conseguiu
alcançá-lo.
Resposta:

Texto 2
Gravidade
A ficção científica se passa no espaço, na órbita
terrestre, a 600 quilômetros de altura. Uma equipe
de astronautas e cientistas instala novas partes no
telescópio Hubble quando chega o alerta: uma nuvem
de lixo espacial está chegando em alta velocidade
à sua posição. São atingidos em poucos minutos.
Toda a segurança da nave se vai. Após a colisão,
restam apenas a Dra. Ryan Stone (Sandra Bullock)
e o comandante da missão, Matt Kowalsky (George
Clooney), seus outros companheiros de viagem morrem e eles se perdem um do outro, para desespero
de ambos, sem comunicação com a Terra.
23) Em relação ao Texto 2, e desprezando a interação de outros corpos com os mencionados, assinale a(s) proposição(ões)
correta(s).
01. Na altitude mencionada, teremos os astronautas sujeitos a uma aceleração gravitacional menor que estariam na
superfície terrestre.
02. Se os astronautas estivessem a uma altitude igual ao valor do raio terrestre, a aceleração da gravidade seria de
aproximadamente 2,5 m/s2.
04. Na altitude mencionada no texto, a aceleração da gravidade é nula.
08. Na altitude mencionada, os astronautas sofrem a ação da força gravitacional produzida pela Terra, mas os astronautas também produzem uma força gravitacional sobre a Terra só que de menor intensidade.
16. Imagens de astronautas "flutuando" no interior de naves nos telejornais, por exemplo, são comuns, tais imagens
nos levam a acreditar que no interior da nave não existe gravidade, mas essa teoria está incorreta.
Resposta:
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24) Ainda em relação ao Texto 2 e à teoria ondulatória, assinale a(s) proposição(ões) correta(s).
01. A comunicação entre uma nave no espaço e a Terra se dá por ondas eletromagnéticas.
02. A faixa de frequência de comunicação entre uma nave e sua base na Terra é a mesma das rádios AM.
04. Supondo a frequência de comunicação entre a nave e a Terra 12 GHz (G = 109), então teremos uma onda de comprimento de onda 2,5 x 10–2 m no vácuo.
08. Se necessário for as ondas emitidas pela nave podem ser polarizadas.
16. As ondas de comunicação emitidas por uma nave possuem maior frequência que as ondas infravermelhas.
Resposta:

Texto 3
Aquaman

Filho do humano Tom Curry (Temuera Morrison) com a atlante Atlanna (Nicole Kidman), Arthur Curry (Jason Momoa)
cresce com a vivência de um humano e as capacidades meta-humanas de um atlante. Quando seu irmão Orm (Patrick
Wilson) deseja se tornar o Mestre dos Oceanos, subjugando os demais reinos aquáticos para que possa atacar a superfície, cabe a Arthur a tarefa de impedir a guerra iminente. Para tanto, ele recebe a ajuda de Mera (Amber Heard), princesa
de um dos reinos, e o apoio de Vulko (Willem Dafoe), que o treinou secretamente desde a adolescência. Os atlantes são
originários de Atlantis ( Atlântida) , segundo o filme a ilha foi destruída pela sua própria tecnologia, mas para Platão, foi
destruída por um desastre natural (possivelmente um terremoto ou Tsunami) cerca de 9000 anos antes da sua era. Segundo
Roger Paranhos, escritor, o continente da Atlântida foi destruído por um cometa. Talvez essa teoria possa ser corroborada
pela hipótese do Cometa Clóvis, segundo a qual uma explosão aérea ou um impacto de um ou mais objetos do espaço
sobre a Terra, ocorrido entre 12.900 e 10.900 anos atrás, desencadeou um período glacial conhecido por Dryas Recente
e pode ter atingido o continente perdido e o submergido.
25) Em relação ao Texto 3 e aos conhecimentos de hidrostática, assinale a(s) proposição(ões) correta(s).
01. Supondo que Atlântida esteja submersa a 150 m, a mesma estaria sujeita a uma pressão absoluta de 16 atm.
02. Se Aquaman sair de Atlântida em direção à superfície, com a diminuição da profundidade o empuxo também irá
diminuir.
04. A variação da força exercida sobre a superfície de um líquido, em equilíbrio hidrostático, irá aparecer de maneira
igual em todos os pontos deste líquido.
08. Sendo verdadeiro que é impossível para uma pessoa respirar se a diferença de pressão entre o meio externo e o ar
dentro dos pulmões for maior do que 0,05 atm, um mergulhador pode respirar por meio de um tubo, cuja extremidade
superior é mantida fora da água, se estiver mergulhado a uma profundidade máxima de 50 cm.
16. Um fazendeiro manda cavar um poço e encontra água a 12 m de profundidade. Ele resolve colocar uma bomba de
sucção muito possante na boca do poço, isto é, bem ao nível do chão, mas nesta posição a bomba não alcançará
seu objetivo, retirar água do poço.
Resposta:
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Texto 4
Interestelar

As reservas naturais da Terra estão chegando ao fim e um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis
planetas para receberem a população mundial, possibilitando a continuação da espécie. Cooper é chamado para liderar
o grupo e aceita a missão sabendo que pode nunca mais ver a família. A equipe da Nasa informa a Cooper que existe um
buraco negro ou um buraco de minhoca próximo a Saturno e que leva para uma outra galáxia onde há outros planetas,
outros sistemas. Ao passarem pelo buraco de minhoca a equipe se dirige ao primeiro planeta, porém descobrem que
ele possui uma enorme dilatação gravitacional temporal por estar tão perto da Gargântua (um buraco negro). O planeta
é inóspito uma vez que é coberto por um oceano raso e agitado por ondas gigantescas. Ao regressarem descobrem que
ficaram 23 anos lá. Agora a equipe só tem combustível para apenas um planeta, assim a busca continua...
"Só porque a humanidade nasceu na Terra não significa que tenhamos que morrer todos nela."
26) Em relação a Teoria da Relatividade Geral, assinale o que estiver de acordo.
01. O termo dilatação temporal, utilizado no texto, é apenas uma citação de filmes de ficção, não possui nenhuma
comprovação física experimental.
02. A existência de um buraco de minhoca, mencionado no texto, apesar de ser amplamente estudada, ainda é uma
estudo teórico, ou seja, sem qualquer comprovação experimental.
04. Com o advento da teoria da relatividade de Einstein, alguns conceitos básicos da física newtoniana, entre eles o
espaço e o tempo, tiveram de ser revistos, a diferença desses conceitos para as duas teorias seria a dilatação temporal e a contração de espaço, ambas propostas pela relatividade.
08. De acordo com a relatividade é possível atravessarmos o diâmetro da Via Láctea, uma distância de aproximadamente 100 anos-luz, em um intervalo de tempo bem menor que 100 anos. Isso pode ser explicado pelo fenômeno
de contração do comprimento, ou ainda pelo fenômeno de dilatação temporal, segundo a relatividade.
16. A velocidade de um objeto, em relação a qualquer referencial, não pode superar a velocidade da luz no vácuo.
Resposta:
27) Durante as vinte e quatro horas de um dia qualquer, incide sobre a Terra energia suficiente para suprir as necessidades
humanas por séculos. Se nos mudássemos para outro planeta, necessariamente teríamos de ter fontes de energia
equivalente. A principal fonte de energia que nos supre é o Sol. Basicamente, a energia da gasolina que alimenta os
carros, da manteiga e do pão nosso de cada dia e da luz emitida por uma lâmpada acesa e vem-nos, em última análise,
do Sol. Nossa grande dificuldade é absorver, de forma correta e sem provocar danos ao ambiente, essa gigantesca
quantidade de energia que sobre nós incide.
Assim, analise as sentenças a seguir e some os valores que correspondem às corretas.
01. Enquanto o Sol continuar brilhando e emitindo energia, a humanidade está a salvo dentro do planeta Terra, visto
que continuaremos a receber essa energia indefinidamente.
02. A energia elétrica, gerada por usina termelétrica, é obtida a partir da queima de combustível, que pode ou não ser
fóssil e, de maneira mais ou menos intensa, provoca poluição e danos ao ambiente.
04. Nas usinas geradoras de eletricidade a partir da energia eólica, a energia elétrica é obtida através de um insumo
não poluente e renovável, o deslocamento de ar (ventos).
08. O combustível utilizado em naves como a citada no texto 4 é necessariamente combustível fóssil.
16. O texto apresenta um erro quando afirma que algum dia nossas reservas naturais de energia na Terra se extinguirão,
ou mesmo chegarão a um nível incapaz de suprir as necessidades da humanidade.
Resposta:
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Texto 5
Perdidos no espaço
Provavelmente seus avós ou seus pais vibraram com esta série futurística
da TV americana, apresentada no Brasil no início dos anos setenta.
A história do seriado se passa no futuro. Em 16 de outubro de 1997 (para
essa época, isso era o futuro) a espaçonave Júpiter 2 está em contagem
regressiva para ser lançada ao espaço com a família Robinson, que tentará
colonizar um planeta em Alfa Centauri, projeto que resolveria o problema da
superpopulação da Terra.
Participavam também da expedição, além do Professor John Robinson,
sua esposa Maureen Robinson, e seus filhos, Judy, Will e Penny, o Major Don
West que era o piloto da nave Jupiter 2 (no episódio-piloto a nave chama-se
Gemini 12 – alusão ao projeto Gemini, do programa espacial norte-americano).
Um espião estrangeiro infiltrado sabota a missão, levando-os a ficar perdidos no espaço. No entanto, este espião-sabotador acaba preso na nave com
a família Robinson. Ele é o Doutor Zachary Smith.

28) Em um dos episódios, o doutor Smith, cujo lema era: nada tema, com Smith não há problema!, após fazer mais uma
de suas trapalhadas, ouve o robô anunciar: Perigo!.... Perigo!... Ser alienígena se aproxima da nave!”
Diante de estupefatos e preocupados tripulantes, aparece o Major Don West, piloto da nave, e anuncia: Sem problemas,
vamos ligar o campo de força e nada nos afetará!
O citado campo de força provavelmente seria um campo elétrico-magnético, mas poderia ser apenas um campo elétrico.
Como a nave era metálica (condutora de eletricidade) e estava isolada do solo, se de alguma forma fosse eletrizada,
geraria, ao seu redor, um campo elétrico. Porém, em seu interior o campo elétrico seria nulo, de forma que para algum
ser aproximar-se da mesma encontraria um fortíssimo campo elétrico, porém dentro da nave os tripulantes nada sentiriam.
Em relação ao enunciado, some os valores que correspondem às sentenças corretas.
01. No caso apresentado, no interior da nave o potencial elétrico também seria nulo.
02. No caso apresentado, a nave estaria em equilíbrio eletrostático.
04. No caso apresentado, as cargas elétricas em excesso (elétrons ou prótons) se acumulariam homogeneamente no
interior de toda a nave.
08. No caso apresentado, o potencial elétrico no interior da nave seria constante e diferente de zero.
16. Sempre que em uma região qualquer o campo elétrico for nulo, o potencial será constante.
Resposta:

Texto 6
Rush – no limite da emoção
O esporte volta e meia serve ao cinema com uma de suas inúmeras histórias
de vida. Curiosamente, vem do automobilismo – que para muitos nem esporte
é – uma das histórias mais insólitas, e ao mesmo tempo fascinantes, vindas
da obsessão por um objetivo e o que se está disposto a fazer para atingi-lo.
Mais do que uma mera disputa sobre quem levará para casa o título mundial,
Rush – No Limite da Emoção busca entender as motivações por trás de uma
das rivalidades mais intensas na história da Fórmula 1. É justamente este algo a
mais que o transforma de um mero filme sobre carros de corrida em algo maior:
um filme sobre a própria motivação humana. Niki Lauda e James Hunt tinham
personalidades muito distintas, mas possuíam algo em comum: a gana pela
vitória, mesmo que esta fosse por motivos também diferentes. Se Lauda queria
provar ao mundo sua capacidade técnica, superando o desprezo e as críticas que recebeu ao longo da vida por não ser
bonito nem descolado, com Hunt era justamente o contrário. Vencer no automobilismo era uma forma de mostrar seu valor.
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29) Conforme aparece nas imagens reais do filme, em 1º de agosto de 1976, no GP da Alemanha, em Nurburgring, em
uma pista que possuía 22 km de extensão, ao final de uma reta Lauda teve a suspensão de seu carro quebrada, rodou
e bateu no guard rail, retornando à pista. Dois outros pilotos, que vinham em seguida, colidiram com seu carro, que
incendiou-se.
Na ocasião Lauda liderava o campeonato, com Hunt vindo sem segundo, bem atrás. Ao final do ano, Hunt foi o campeão.
Considerando que o carro de Lauda, com ele dentro, possuía 700 kg e que no instante em que teve a suspensão quebrada estava a 288 km/h, tendo parado instantes depois, some os valores que correspondem às sentenças corretas.
01. O choque do carro de Lauda com os dois pilotos que nele bateram pode ser considerado perfeitamente elástico.
02. O trabalho resistente que atuou no carro de Lauda, a partir do instante em que quebrou a suspensão do carro e que
o fez parar em sequência, possui módulo superior a 2,00 . 106 J.
04. A pole position (volta mais rápida nos treinos livres) obtida nessa corrida foi de James Hunt (também aparece no
filme), que crava o tempo de 7 minutos e 6 segundos. Isso significa que a velocidade escalar média desenvolvida
foi superior a 200 km/h.
08. Quando, no filme, Hunt afirma que o carro de Lauda possui "pelo menos vinte cavalos a mais no motor", está se
referindo a uma unidade usual de potência, ou seja, afirmando que o motor do carro concorrente é mais potente
que o de seu carro.
16. O trabalho resistente que atuou no carro de Lauda, a partir do instante em que quebrou a suspensão do carro e que
o fez parar em sequência, possui módulo inferior a 2,00 . 106 J.
Resposta:

30) As tecnologias desenvolvidas nos carros de Fórmula 1, algum tempo depois são transferidas para nossos automóveis
populares. Isso acontece há muitos anos e é um dos fatores de desenvolvimento tecnológico da indústria automobilística.
Foi o que ocorreu com os câmbios automáticos, com os controles de suspensão e tração e com o aparato tecnológico
de comunicações, que os veículos atuais dispõem.
Claro que tudo tem de ser elaborado com adaptações, pois não pilotamos fórmulas 1 em nosso dia a dia.
Imagine que um dispositivo de comunicação, altamente sensível, é construído de tal forma que, para funcionar de forma eficiente, deve ser alimentado por uma fonte de força eletromotriz 3,0 V, para que seja percorrido por uma corrente
elétrica de 0,2 A.
Para que esse dispositivo seja acionado em nossos carros, deverão ser alimentados pela bateria do mesmo, com força
eletromotriz 12 V. Assim, para que funcionem de forma eficiente, o dispositivo deve ser ligado em série a um resistor de
resistência R, para que seja percorrido por 0,2 A e funcione de acordo com o previsto.
Em relação ao descrito, some os valores que correspondem às alternativas corretas.
01. A potência total do citado dispositivo, quando funcionando de forma eficiente, é 0,6 W.
02. A resistência elétrica do citado dispositivo é de 15 Ω.
04. Se esse dispositivo for ligado diretamente na bateria do carro, sem a colocação do resistor em série, ele certamente
virá a "queimar", ou seja, seus componentes não suportarão a sobrecorrente que o percorrerá.
08. A resistência elétrica do resistor R é 60 Ω.
16. A resistência elétrica do resistor R é 45 Ω.
32. Em qualquer circunstância o dispositivo funcionará com potência 0,6 W.
Resposta:
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QUÍMICA

31) A curva de Keeling tornou-se um ícone da ciência das alterações climáticas: desde 1958 que regista as concentrações
de dióxido de carbono na atmosfera terrestre, medidas no topo do vulcão Mauna Loa, no Havai. É o registo contínuo
mais antigo da presença atmosférica deste gás que aquece o planeta e as suas concentrações estão agora a atingir
um marco simbólico, que o planeta não conhecia há cerca de 4,5 milhões de anos – o das 400 partes por milhão, o
que significa que por cada milhão de moléculas de diferentes gases na atmosfera há 400 de dióxido de carbono (CO2).
Charles David Keeling foi o cientista por detrás deste gráfico, com implicações na investigação das alterações climáticas. Então com 28 anos, em 1956, Charles Keeling, já doutorado em Química e a fazer medições do CO2 atmosférico,
foi contratado pelo então director da Instituição de Oceanografia Scripps da Universidade da Califórnia, em San Diego,
o oceanógrafo Roger Revelle, que pretendia lançar um programa de medição em vários locais remotos do planeta.
Naquela altura, suspeitava-se de que o CO2 estivesse a aumentar na atmosfera com a queima de combustíveis fósseis,
como o petróleo e o carvão. Certezas não havia, porque as medições eram escassas.
A partir de Março de 1958, tudo mudaria: Charles Keeling instalou um aparelho no cimo do Mauna Loa, longe das
fontes de poluição do mundo industrial, e logo no primeiro dia de operação, como refere o site da Scripps dedicado a
este gráfico (http://keelingcurve.ucsd.edu), registou uma concentração de 313 partes por milhão (ppm). Em Maio desse
ano, os registos atingiriam um máximo, de 316 ppm, para em seguida decrescerem, até a um mínimo em Outubro.
No ano seguinte, Charles Keeling observou o mesmo fenómeno de aumento do CO2 até Maio, seguido de descida no
Outono. Só que os valores ficaram um pouco acima dos do ano anterior. Mais: todos os anos isso acontecia, pelo que
o gráfico era uma linha em forma de dentes de serra.
O químico norte-americano estava a observar duas coisas. Primeira, a respiração sazonal do planeta, ora na Primavera,
ora no Outono no hemisfério Norte. Os pontos baixos do gráfico correspondiam à remoção de CO2 da atmosfera pelas
plantas através da fotossíntese, que até ao Outono tinham feito todo esse trabalho, enquanto os pontos altos resultavam
das árvores estarem sem folhas e não absorverem tanto CO2. Segunda, este gás estava a aumentar porque o estamos
a atirar para o ar a uma velocidade tão alucinante que o planeta está ficar ofegante.
(Fonte: https://www.publico.pt/2013/05/07/jornal/a-curva-de-keeling-continua-a-subir-e-regista-recorde-de-dioxido-de-carbono-26492405)
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Dada a curva de Keeling:

Considerando a curva de Keeling, e os gases poluentes e que também geram efeito estufa, faça o somatório da(s)
afirmativa(s) verdadeira(s).
01. Considerando que em 5 de maio de 2013 foi registrado pelas medições no topo do Mauna Loa, 399,54 ppm de CO2
na atmosfera, como mostra a curva de Keeling, considerando o arredondamento para 400 ppm de CO2; então em
3 L de ar atmosférico com a concentração de CO2 arredondada, encontramos 1,2 g de gás carbônico.
02. Além do gás carbônico, gás metano (CH4) também é gás de efeito estufa.
04. O gás carbônico apresenta geometria linear com 4 ligações covalentes normais polares, no estado líquido suas
moléculas estão ligadas por forças intermoleculares do tipo London.
08. O gás metano é uma molécula polar que apresenta geometria tetraédrica cujo ângulo entre as ligações é de 109o28'.
16. SO2 e SO3 são gases liberados na combustão de combustíveis fósseis. Quando esses gases entram em contato na
atmosfera com vapor d'água, geram o ácido sulfuroso e sulfúrico respectivamente.
32. O gás NO2 é um óxido classificado como ácido e quando reage com a água forma o ácido nítrico e nitroso.
Resposta:
32) Fogo na Amazônia aumentou em áreas privadas em 2019
Em uma nota técnica divulgada nesta quarta-feira, 4, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) informou
que as propriedades privadas responderam por 33% dos focos de calor registrados no bioma amazônico até agora. Em
segundo lugar, as áreas sem destinação fundiária específica somaram 30%. O IPAM usou dados do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais, o INPE, entre janeiro a agosto de 2019.
Entre 2011 e 2018, na média, os focos de fogo em áreas privadas chegaram a quase 10.000. Em 2019, já passaram de
14.000.
Segundo o documento, "os resultados confirmam a principal conclusão expressa em nossa primeira nota técnica,
publicada em agosto deste ano, de que grande proporção de focos de calor está atrelada ao desmatamento, e não a
uma severidade da época seca deste ano. O indicador principal é a alta proporção de focos em propriedades privadas
(PP) e assentamentos (ASR), possivelmente devido à conversão de florestas em outros usos, e em florestas públicas
não destinadas (ND), como resultado da grilagem e da ação de criminosos interessados em especular com a terra".
(Trecho da reportagem da Veja: <https://veja.abril.com.br/ciencia/fogo-na-amazonia-aumentou-em-areas-privadas/>.)

Considerando que a fórmula genérica da biomassa de uma floresta é C5H7O3 e dada a reação de combustão desta
biomassa: 2 C5H7O3(s) + 21/2 O2(g) → 10 CO2(g) + 7 H2O(), admitindo um rendimento de 10% da reação anterior, determine
o volume em litros de gás carbônico liberado nas (CATP), quando 115 g de biomassa da floresta é queimada. Anote o
valor encontrado no cartão-resposta.
Admita que nas CATP o volume molar é de 24L/mol.
Resposta:
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33) O iodo é um halogênio usado na fabricação de remédios, corante, desinfetantes e como componente de processos
fotográficos. Uma de suas obtenções industriais é mostrada a seguir:
NaIO3 + SO2 + H2O → Na2SO4 + H2SO4 + I2
Anote no cartão-resposta o valor da soma dos menores coeficientes inteiros possíveis para os reagentes da equação
balanceada.
Resposta:

34) A eletroquímica estuda a conversão da energia química em energia elétrica, por meio de reação de oxidação-redução.
Essa conversão ocorre nas pilhas, que são utilizadas em nosso cotidiano. Dadas as semirreações:
A → A+3 + 3 é E0 = +1,66 V
Ag → Ag+1+ 1 é E0 = –0,80 V
Monte a pilha formada pelos metais alumínio e prata e faço o somatório das afirmativas verdadeiras.
01.
02.
04.
08.
16.

O íon prata sobre redução, sendo, portanto, agente oxidante.
À medida que a pilha vai funcionando ocorre a diminuição da massa do eletrodo de alumínio.
Com o funcionamento da pilha os elétrons fluem do eletrodo de prata para o de alumínio.
A ddp da pilha formada pelos eletrodos de alumínio e prata é igual a +2,46 volts.
Na pilha o ânodo é o eletrodo de alumínio que apresenta polo negativo, enquanto que o cátodo é o eletrodo de prata
que apresenta polo positivo.
32. A equação global da pilha formada por alumínio e prata é: A + 3 Ag+1 → A+3 + 3 Ag.
64. A força eletromotriz de uma pilha apresenta sempre valor negativo, indicando processo não espontâneo.
Resposta:

35) A vitamina B6 ou piridoxina consiste em três compostos relacionados e biologicamente interconversíveis representados
abaixo. Considere as afirmações e assinale o que for correto.

01.
02.
04.
08.
16.

Todas as estruturas representam compostos hidrossolúveis.
O anel do composto B apresenta um grupo desativador.
O composto A pode ser obtido por redução do composto B.
O composto C apresenta dois grupos de aminas secundárias.
A e B são isômeros de função.

Resposta:
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36) Em meados de maio de 2013, foram recolhidos diversos lotes de leite não recomendados para o consumo após ter sido
comprovada a adulteração do leite no Rio Grande do Sul. De acordo com as investigações, para aumentar o lucro, os
fraudadores misturavam água e ureia agrícola ao leite. A ureia agrícola consiste em ureia contendo 0,2% em massa de
formol e o formol é uma solução aquosa contendo 40% em massa de metanal. Cerca de cinco empresas de transporte
de leite adulteraram o produto “cru” a ser entregue para a indústria. A fiscalização periódica realizada pelo Serviço de
Inspeção Federal detectou as primeiras alterações ainda em julho de 2012, através dos testes de qualidade do produto.
A adulteração tinha como objetivo aumentar o volume com água e tentar manter os padrões do leite. A fraude ocorreu
no transporte e não na indústria, mas mesmo depois do processo de pasteurização é possível detectar a adulteração
do produto.

Assinale a(s) proposição(ões) correta(s).
01.
02.
04.
08.
16.

A solubilidade do metanal em água é maior que a do pentanal.
Devido à presença da carbonila, as moléculas de metanal interagem entre si por ligações de hidrogênio.
As moléculas de ureia interagem entre si por ligações de hidrogênio.
O ponto de fusão da ureia é maior que do metanal.
O átomo de oxigênio e o átomo de nitrogênio apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência.

Resposta:
01 + 04 + 08 = 13
37) A queima de combustíveis sempre leva à liberação de quantidades consideráveis de energia. Um exemplo é a combustão
do etanol, que pode ser representada por:
C2H5OH() + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 3 H2O()
Nesse sentido, é correto afirmar que:
01.
02.
04.
08.
16.

3 mols de C2H5OH absorvem 4104 kJ de energia.
3 mols de O2 quando são consumidos na reação liberam 456 kJ de energia.
23 g de C2H5OH liberam 68,4 kJ de energia.
Quando a reação libera 1368 kJ de energia são formados 56 g de CO2.
Para se liberar 6840 kJ de energia é necessário queimar 5 mols de C2H5OH.

Resposta:
38) Analisando as reações abaixo, as quais produzirão gás nitrogênio e água líquida, assinale a soma das alternativas
corretas.
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: 2H2(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.
32. A etapa determinante da velocidade é a etapa lenta do processo.
Resposta:
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39) Considerando o seguinte equilíbrio químico: Mg(OH)2(s)  Mg+2(aq) + 2 OH–(aq) ∆H = –40 kJ/mol, marque a soma das
alternativas corretas.
01.
02.
04.
08.
16.

Trata-se de um equilíbrio heterogêneo.
Se aumentar a concentração de hidróxido de magnésio, o equilíbrio será deslocado para a direita.
Aumentando a pressão do sistema, o equilíbrio será deslocado para a esquerda.
Aumentando a concentração de íons magnésio, a reação será deslocada para a direita.
Diminuindo a temperatura do sistema, a reação será deslocada para a direita.

Resposta:

40) Pipetam-se 50 mL de solução aquosa 0,02 mol/L de ácido clorídrico e transfere-se para um balão volumétrico de 1000 mL,
ajustando-se para esse volume a solução final, usando água pura.
O pH da solução final é:
Resposta:
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