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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
01 –  Você receberá do fi scal o material abaixo:

 a) Este caderno, com o tema da REDAÇÃO e o enunciado das 80 (oitenta) questões objetivas, sem repetição 
ou falha, sendo: PORTUGUÊS, de 1 a 15; LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL ou INGLÊS), de 16 a 22; 
MATEMÁTICA, de 23 a 32; GEOGRAFIA, de 33 a 40; BIOLOGIA, de 41 a 50; FÍSICA, de 51 a 60; HISTÓRIA, 
de 61 a 70; e QUÍMICA, de 71 a 80.

 b) 1 Caderno para o desenvolvimento da REDAÇÃO.
 c) 1 Cartão destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.
 d) O candidato deverá responder às questões de Língua Estrangeira de acordo com sua opção (Espanhol 

ou Inglês). 

02 –  Verifi que se este material está em ordem, se o seu nome e número de inscrição conferem com os que 
aparecem na FOLHA DE RESPOSTAS. Caso contrário, notifi que IMEDIATAMENTE o fi scal.

03 –  Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da folha de respostas, obrigatoriamente 
com caneta esferográfi ca de tinta azul ou preta.

04 –  Na FOLHA DE RESPOSTAS a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita 
cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço na quadrícula que a envolve com caneta esferográfi ca azul 
ou preta, com um traço contínuo e denso.  A LEITORA ÓTICA UTILIZADA NA LEITURA DA FOLHA DE 
RESPOSTAS SOMENTE IDENTIFICA A MARCAÇÃO FEITA COM TINTA AZUL OU PRETA.

 Exemplo:     A                             B                                 C                            D                              E

05 –  Tenha muito cuidado com a FOLHA DE RESPOSTAS para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR.

06 –  Para cada uma das questões são apresentadas 5 (cinco) opções classifi cadas com as letras A, B, C, D e E; 
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinar UMA RESPOSTA: a marcação 
em mais de uma opção anula a questão MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07 –  As questões são identifi cadas pelo número que se situa ao lado do enunciado.

08 –  SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo o candidato que:

 a) Se utilizar, durante a relização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios 
gravadores, “headphones”, telefones celulares, “pagers” ou fontes de consulta de qualquer espécie;

 b) Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou as 
FOLHAS DE RESPOSTAS e REDAÇÃO.

09 –  Reserve os 30 (trinta) minutos fi nais para marcar sua FOLHA DE RESPOSTAS. Os rascunhos e as mar-
cações assinaladas no seu Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10 –  Quando terminar, entregue ao fi scal O CADERNO DE QUESTÕES e as FOLHAS DE RESPOSTAS e 
REDAÇÃO.

11 –  O TEMPO DISPONÍVEL PARA REALIZAÇÃO DAS QUESTÕES OBJETIVAS E DA REDAÇÃO É DE 5 
(CINCO) HORAS.

12 - Tempo mínimo de permanência em sala é de uma 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos.
BOA PROVA

10 de julho de 2016

CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES - UNIT - AL

PROCESSO SELETIVO ESPECIAL (VESTIBULAR)

2016 / 2º SEMESTRE

CURSOS SUPERIORES DE GRADUAÇÃO
REDAÇÃO | PORTUGUÊS | LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL/INGLÊS) 
MATEMÁTICA | GEOGRAFIA | BIOLOGIA | FÍSICA | HISTÓRIA | QUÍMICA
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Texto de Apoio:

“Cada vez mais o prato típico na mesa do brasileiro 
– arroz, feijão, bife e salada – dá lugar a outros ali-
mentos, como os lanches e as refeições de fast food, 
mais rápidas de preparar e comer. Mas se sobram pra-
ticidade, gorduras e carboidratos, faltam vitaminas e 
minerais, essenciais para manter uma vida saudável..
O resultado da falta desses nutrientes se refl ete dire-
tamente na piora da saúde da população, que apre-
senta maior incidência de obesidade, diabetes, do-
enças cardiovasculares, hipertensão e osteoporose.

Fonte:  ht tp: / /www.einste in.br /e inste in-saude/nutr icao/Pagi-
nas/vitaminas-em-falta.aspx. Acessado dia 19.08.2015 às 20h.

INSTRUÇÕES: 
01 - O rascunho da redação deve ser feito no espaço 
apropriado.
02 - Diante desse fato, redija texto dissertativo, contendo 
entre 20 (vinte) e 30 (trinta) linhas, sobre o seguinte 
tema: “ALIMENTAÇÃO INADEQUADA, SAÚDE EM 
RISCO”.

Português
Questões 1 a 15

Atenção: As questões de números 01 a 03 baseiam-se  
no  texto apresentado abaixo.

O mato

Veio o vento frio, e depois o temporal noturno, e depois 
da lenta chuva que passou toda a manhã caindo e ainda 
voltou algumas vezes durante o dia, a cidade entardeceu 
em brumas. Então o homem esqueceu o trabalho e as pro-
missórias, esqueceu a condução e o telefone e o asfalto, e 
saiu andando lentamente por aquele morro coberto de um 
mato viçoso, perto de sua casa. O capim cheio de água 
molhava seu sapato e as pernas da calça; o mato escurecia 
sem vaga-lumes nem grilos. 
Pôs a mão no tronco de uma árvore pequena, sacudiu um 
pouco, e recebeu nos cabelos e na cara as gotas de água 
como se fosse uma bênção. Ali perto mesmo a cidade 
murmurava, estava com seus ruídos vespertinos, ranger 
de bondes, buzinar impaciente de carros, vozes indistintas; 
mas ele via apenas algumas árvores, um canto de mato, 
uma pedra escura. Ali perto, dentro de uma casa fechada, 
um telefone batia, silenciava, batia outra vez, interminável, 
paciente, melancólico. Alguém, com certeza já sem espe-
rança, insistia em querer falar com alguém.
Por um instante, o homem voltou seu pensamento para a 
cidade e sua vida. Aquele telefone tocando em vão era um 
dos milhões de atos falhados da vida urbana. Pensou no 
desgaste nervoso dessa vida, nos desencontros, nas incer-
tezas, no jogo de ambições e vaidades, na procura de amor 
e de importância, na caça ao dinheiro e aos prazeres. Ainda 
bem que, de todas as grandes cidades do mundo, o Rio é 
a única a permitir a evasão fácil para o mar e a fl oresta. Ele 
estava ali num desses limites entre a cidade dos homens e 
a natureza pura; ainda pensava em seus problemas urba-
nos – mas um camaleão correu de súbito, um passarinho 

piou triste em algum ramo, e o homem fi cou atento àquela 
humilde vida animal e também à vida silenciosa e úmida 
das árvores, e à pedra escura com sua pele de musgo e 
seu misterioso coração mineral. 
E pouco a pouco ele foi sentindo uma paz naquele começo 
de escuridão, sentiu vontade de deitar e dormir entre a erva 
úmida, de se tornar um confuso ser vegetal, num grande sos-
sego, farto de terra e de água; fi caria verde, emitiria raízes 
e folhas, seu tronco seria um tronco escuro, grosso, seus 
ramos formariam copa densa, e ele seria, sem angústia nem 
amor, sem desejo nem tristeza, forte, quieto, imóvel, feliz.

Novembro, 1952

(Rubem Braga, A traição das elegantes, In: 200 crônicas escolhidas. Rio 
de Janeiro: Record, 1998, p. 260-261)

 01QUESTÃO

Para o homem referido no texto, transformar-se em um 
vegetal signifi ca a possibilidade de:

(A) imaginar a força de uma árvore para fortalecer-se no 
enfrentamento das tribulações na cidade.

(B) escapar da interminável agitação e da permanente 
insatisfação que caracterizam a vida na cidade.

(C) ser tão produtivo como uma árvore, dando alimento 
e sombra a todos os que dela precisam.

(D) se afastar dos homens, mas ainda ao alcance de 
suas vozes, por isso a vontade de ver-se plantado 
nas imediações da cidade.

(E) conhecer as sensações de uma planta, que talvez 
não sejam tão diferentes dos sentimentos humanos.

 02QUESTÃO

Ainda bem que, de todas as grandes cidades do mundo, o 
Rio é a única a permitir a evasão fácil para o mar e a fl oresta. 

(3º parágrafo)

A afi rmativa acima, constantemente reiterada no texto, 
exemplifi ca:

(A) a indecisão entre as comodidades da vida urbana e 
a frieza da escuridão e do silêncio da fl oresta.

(B) o contraste entre a manhã clara e iluminada pelo sol 
e a noite escura, chuvosa e tenebrosa.

(C) a polarização entre a agitação e o ruído existentes 
na cidade e a tranquilidade da mata.

(D) a opção entre o lazer no meio da vegetação e o 
cansaço resultante da rotina de trabalho.

(E) o desconforto resultante do frio e da umidade trazidos 
pelo temporal noturno.

 03QUESTÃO

O desenvolvimento do texto estabelece uma nítida oposição 
entre:

(A) Rio de Janeiro e outras cidades.
(B) noite e dia.
(C) vento e chuva.
(D) ambições e prazeres.
(E) natureza e sociedade.

Atenção: As questões de números 04 a 07 baseiam-se 
no texto apresentado abaixo.

O conluio dos três poderes Antidemocráticos

A democracia verdadeira está relacionada com a possibi-

Proposta para Dissertação
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lidade de cada cidadão, todos e todas, terem acesso ao 
direito à terra, ao trabalho, à renda necessária para uma vida 
digna, à educação, saúde, moradia digna, cultura e lazer. É 
evidente que a sociedade brasileira está muito longe dessa 
situação democrática.
Mas eu gostaria de chamar a atenção para outro viés anti-
democrático da sociedade brasileira – os três poderes, reais, 
que exercem enorme controle sobre nossa sociedade: as 
grandes empresas capitalistas, os meios de comunicação 
e o poder judiciário. Nenhum deles é eleito ou possui al-
guma forma de controle por parte da população. Ou seja, 
fazem o que querem sem que a população tenha o direito 
de reclamar.

Caros amigos, março de 2010.

 04QUESTÃO

Em relação aos tempos verbais empregados no primeiro 
parágrafo, é correto afi rmar que:

(A) todos estão na 3ª pessoa do singular.
(B) todos estão na 3ª pessoa do plural.
(C) há 2 verbos na 3ª pessoa do plural e 2 na 3ª pessoa 

do singular.
(D) há três verbos na 3ª pessoa do singular e um na 3ª 

pessoa do plural.
(E) todos os verbos estão no tempo passado.

 05QUESTÃO

A palavra mas, que inicia o primeiro período do segundo 
parágrafo, estabelece uma relação de sentido de:

(A) adversidade
(B) adição
(C) explicação
(D) fi nalidade
(E) causal.

 06QUESTÃO

Quanto à regência nominal, é correto afi rmar que na frase 
“... todos e todas, terem acesso ao direito à terra, ao tra-
balho, à renda...

(A) os dois vocábulos pedem preposições diferentes.
(B) apenas o 1º vocábulo pede a preposição a.
(C) os dois vocábulos pedem a mesma preposição a.
(D) a expressão à terra é um termo regente.
(E) a expressão ao trabalho é um termo regente.

 07QUESTÃO

Na frase “É evidente que a sociedade brasileira está muito 
longe dessa situação democrática” é correto afi rmar em 
relação à oração destacada que é uma oração:

(A) Subordinada substantiva objetiva direta.
(B) Subordinada substantiva subjetiva.
(C) Coordenada sindética.
(D) Subordinada assindética.
(E) Principal.

Atenção: As questões de números 08 a 10 baseiam-se 
no texto apresentado abaixo.

Fora povo!

Pesquisa recente concluiu que a elite brasileira é mais 
moderna, ética, tolerante e inteligente do que o resto da 
população. Nossa elite, tão atacada através dos tempos, 

pode se sentir desagravada com o resultado do estudo, 
embora este tenha sido até modesto nas suas conclusões. 
Faltou dizer que, além das suas outras virtudes, a elite 
brasileira é mais bem vestida do que as classes inferiores, 
tem melhor gosto e melhor educação, é melhor companhia 
em acontecimentos sociais, é incomparavelmente mais 
saudável. E que dentes!
A pesquisa reforça uma tese que tenho há anos segundo a 
qual o Brasil, para dar certo, precisa trocar de povo. Esse 
que está aí é de péssima qualidade. Não sei qual seria a 
solução. Talvez alguma forma de terceirização, substituindo-
se o que existe por algo mais escandinavo. As campanhas 
assistencialistas que tentam melhorar a qualidade do povo 
atual só a pioram, pois se, por um lado, não ajudam muito, 
pelo outro, o encorajam a continuar existindo. E pior, se 
multiplicando. Do que adianta botar comida no prato do 
povo e não ensinar a correta colocação dos talheres, ou a 
escolha de tópicos interessantes para comentar durante a 
refeição? Tente levar o povo a um restaurante da moda e 
prepare-se para um vexame.
O povo brasileiro só envergonha a sua elite. 
Se não tivéssemos um povo tão inferior, nossos
índices sociais e de desenvolvimento seriam outros. Es-
taríamos no Primeiro Mundo em vez de empatados com 
*Botswana. São, sabidamente, as estatísticas de subem-
prego, sub-habitação e outros maus hábitos do povo que 
nos fazem passar vergonha. 
Que contraste com a elite! Jamais se verá alguém da elite 
brigando e fazendo um papelão numa fi la do SUS, como o 
povo, por exemplo. Mas o que fazer? Elegância e discrição 
não se ensina. Classe você tem ou não tem. Mas o contraste 
é chocante, mesmo assim. Esse povo, decididamente, não 
serve.
Se ao menos as bolsas-família fossem **Vuitton...
(VERÍSSIMO, Luís Fernando. Fora povo! A Tarde, Salvador, 30 ago. 2007. 
Caderno 2, p. D 14.)
* país da África Austral.
**grife francesa de bolsas e malas.

 08QUESTÃO

“Nossa elite, tão atacada através dos tempos, pode se sentir 
desagravada com o resultado do estudo, embora este tenha 
sido até modesto nas suas conclusões.”

Sobre o fragmento em evidência, é correto o que se afi r-
ma em:

(A) A expressão “Nossa elite” quer dizer a maioria da 
sociedade.

(B) A palavra “estudo” está semanticamente associada 
à “Pesquisa”.

(C) O termo “tão atacada através do tempos” constitui 
um comentário feito pelos pesquisadores.

(D) A oração “embora esse tenha sido até modesto nas 
suas conclusões” mantém uma relação de causali-
dade com o resto do período.

(E) O elemento linguístico “até” denota ideia de limite 
no contexto.

 09QUESTÃO

Fica subentendido no texto que o enunciador:

(A) critica a massa humana que povoa o país e cobra 
dela uma postura civilizada similar à da elite.

(B) enumera pontos que distinguem as classes sociais 
brasileiras, com objetivo de reparar agravos à elite.

(C) encara o povo brasileiro como a escória que embarga 
a própria sociedade a construir uma identidade social 
superior.
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tura com as conquistas modernistas, principalmente na po-
esia, em que se destacam poetas como Carlos Drummond 
de Andrade, cuja obra retoma os valores parnasianos na 
mesma medida em que recusa os procedimentos modernos.

Está correto o que se afi rma em:

(A) I, II e III.
(B) I, apenas.
(C) II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I e II, apenas.

 14QUESTÃO

A obra de Machado de Assis é geralmente dividida em duas 
etapas. A primeira, em que o autor se mostra ainda com-
prometido em alguma medida com os ideais ......................
..........., é aquela em que escreve Helena e .......................
.......... . A segunda, a fase madura, caracterizada por uma 
análise mais lúcida da realidade, é composta por romances 
tão signifi cativos em nossa literatura como Memórias pós-
tumas de Brás Cubas e .................................. .
As lacunas da frase acima devem ser preenchidas, respec-
tivamente, por:

(A) naturalistas – Dom Casmurro – A mão e a luva
(B) românticos – Memorial de Aires – Iaiá Garcia
(C) românticos – Iaiá Garcia – Dom Casmurro
(D) parnasianos – A mão e a luva – Quincas Borba
(E) naturalistas – Quincas Borba – Memorial de Aires

 15QUESTÃO

I. Digo isto só à senhora e peço-lhe que não conte a nin-
guém, (...) eu gostaria de os ver casados, não só porque 
se merecem, como pela amizade que lhes tenho e que eles 
me pagam do mesmo modo.
II. D. Carmo, por que não vem conosco? Ainda é tempo de 
comprar bilhetes, e se os não houver, Tristão adia a viagem, 
e vamos no outro paquete.
III. Queria que eles viessem conosco; eu lhes diria a bordo 
o que conviesse, e o resto seria regulado entre as duas, 
– ou entre as três, contando minha mãe. Fidélia mesma é 
que me lembrou este plano, e trabalhou por ele, mas não 
alcançamos nada; fi cam esperando.

As falas acima, em discurso direto, retiradas do Memorial 
de Aires, de Machado de Assis, são respectivamente:

(A) de Aguiar, de Aires e de Fidélia.
(B) de D. Carmo, de Fidélia e de Tristão.
(C) de Aguiar, de Aires e de D. Carmo.
(D) de Rita, de Fidélia e de Tristão.
(E) de D. Carmo, de Rita e de Aires.

(D) articula a sua crônica com uma postura crítico-irônica 
que evidencia a sua não cumplicidade com o resul-
tado da pesquisa.

(E) mostra as inevitáveis desigualdades que separam 
a elite e o povo brasileiro, decorrentes da falta de 
educação desse último.

 10QUESTÃO

Sobre a divisão do texto em parágrafos, é correto afi rmar:

(A) No segundo, o preconceito social explicitado pelo 
enunciador do discurso constitui,de acordo com o 
objetivo da crônica, exatamente uma antítese daquilo 
que ele pensa.

(B) No quarto, a ideia de que o povo é responsabilizado 
pelas grandes confusões e desordens é vista como 
justa pelo enunciador.

(C) No último, o autor da crônica insinua que as ações 
sociais do governo são exageradamente protecio-
nistas.

(D) No primeiro, o enunciador discorre sobre a elite 
brasileira, ressalta a incompletude da pesquisa e 
critica a imprecisão dos seus dados.

(E) No terceiro, o cronista sonha com um outro mundo 
em que as injustiças sociais não sejam creditadas 
à elite social.

Atenção: As questões de números 11 a 15 são de Lite-
ratura Brasileira.

 11QUESTÃO

Em Vidas secas, os capítulos não apresentam um enca-
deamento muito estrito, o que teria permitido a Graciliano 
Ramos, se o desejasse, alterar a ordem em que são apre-
sentados no livro, com EXCEÇÃO de:

(A) O menino mais velho e Baleia.
(B) Inverno e O mundo coberto de penas.
(C) Cadeia e Festa.
(D) Mudança e Fuga.
(E) Fabiano e Sinha Vitória

 12QUESTÃO

Duas das tendências mais signifi cativas da poesia da pri-
meira geração romântica no Brasil foram

(A) o indianismo e o impressionismo.
(B) o formalismo e o transcendentalismo.
(C) o nacionalismo e o indianismo.
(D) o abolicionismo e o nacionalismo.
(E) o subjetivismo e o abolicionismo.

 13QUESTÃO

Atente para as seguintes afi rmações sobre o Modernismo 
no Brasil:

I. A exposição de Anita Malfatti em 1917, ferozmente criti-
cada por Monteiro Lobato em artigo intitulado Paranóia ou 
Mistifi cação? foi um dos acontecimentos mais importantes 
na história do movimento modernista brasileiro antes de 
1922.
II. A despeito de diversos acontecimentos na arte e na lite-
ratura, que podem ser vistos como precursores, a história 
literária registra o início do Modernismo no Brasil no ano de 
1922, com a Semana de Arte Moderna, realizada no Teatro 
Municipal de São Paulo.
III. A literatura produzida, a partir de 1930, assinala uma rup-
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LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL
Questões 16 a 22

Atenção: As questões de números 16 a 20 baseiam-se 
no texto apresentado abaixo.

Pan con decisiones

El hambre del cavernícola, la del irlandés de 1844 o la del 
norcoreano esta mañana son la misma. Lo que ha cambia-
do, y no para mal (aunque todavía hay mucho camino por 
delante), es nuestra manera de interpretar y combatir el 
hambre colectiva. 
La convicción fatalista que equiparaba las hambrunas con 
fenómenos naturales y castigos divinos pasó a la historia. 
Hubo quienes las atribuyeron a la vagancia. La efi ciencia 
solidaria prefi ere considerar el hambre un problema políti-
co que requiere soluciones políticas. Alega con razón que 
existen medios logísticos, que se sabe dónde hace estragos 
y a quiénes afecta la pobreza extrema.
No sirve de nada escandalizarse ante el televisor, murmurar 
acusaciones y seguir comiendo. Un plato de misericordia co-
mestible llena el estómago un día. El hambre de todo el año 
sólo pueden aplacarla unas condiciones sociales dignas.

ARAMBURU, Fernando. Pan con decisiones. Disponível em: <http://
www.elcultural.es/version_papel/OPINION/29059/Pan_con_dec isiones>. 
Acesso em: 27 abr. 2011. Adaptado.

 16QUESTÃO

El término “Un plato de misericordia comestible” hace refe-
rencia, en este caso, a

(A) la comida que la gente no come.
(B) la misericordia hacia la gente pobre.
(C) la piedad que la gente dejará de sentir.
(D) la comida que se da como donativo para socorrer 

uma necesidad.
(E) los alimentos que se echan a perder.

 17QUESTÃO

“No sirve de nada” (l. 14) equivale a

(A) No se permite.
(B) No resta nada
(C) De nada sirve.
(D) Está roto.
(E) Siempre ayuda.

 18QUESTÃO

De acuerdo con el texto,

(A) el hambre es un castigo de los dioses.
(B) la manera de combatir el hambre ha cambiado para 

mejor.
(C) algunos pueblos están destinados a morir de hambre 

colectiva.
(D) las personas que pasan más hambre son las más 

indolentes.
(E) el hambre del hombre contemporáneo es peor que 

el hambre que sentían los cavernícolas.

 19QUESTÃO

A respeto del artículo “el”, empleado en  el texto “ El hambre 
del cavernícola....(línea1), es correcto afi rmar que: 

(A) es un artículo neutro.
(B) es un artículo masculino empleado antes de una 

palabra femenina para evitarse la eufonía.
(C) tiene como forma plural, en este contexto, los ham-

bres.
(D) es invariable.
(E) su uso cambió el género del sustantivo hambre, que 

ahora es masculino.

 20QUESTÃO

“El hambre de todo el año solo pueden aplacarla unas con-
diciones sociales dignas.” 

Del fragmento transcrito, se puede concluir que

(A) unas condiciones sociales dignas disminuyen el 
hambre de cada día.

(B) una condición social elevada es una garantía para 
mitigar el hambre de la gente

(C) la condición social y el hambre son inseparables.
(D) el hambre es un factor determinante en cualquier 

classe social.
(E) el hambre está presente en las clases sociales 

marginales.

Atenção: As questões de números 21 e 22 baseiam-se 
à ilustração abaixo.

(Ilustração extraída de Época Negócios, outubro de 2009)

 21QUESTÃO

Los hombres llevan

(A) pantalones, saco y gafas/anteojos.
(B) corbata y sombrero.
(C) camisa y sombrero.
(D) pantalones, camisa y sombrero.
(E) camisa y corbata.

 22QUESTÃO

Estas personas trabajan

(A) de fontaneros/plomeros.
(B) en un taller de reparación de coches.
(C) como albañiles en un edifi cio.
(D) en una ofi cina.
(E) en una peluquería de lujo.
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LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS
Questões 16 a 22

Atenção: As questões de números 16 a 20 baseiam-se 
no texto apresentado abaixo.

Disappearing languages

An Australian Aborigine playing didgeridoo The United 
Nations cultural agency, UNESCO, says more than a third 
of the world’s six thousand languages are in danger of ex-
tinction. Of those two thousand, it says, about two hundred 
are spoken by only a handful of people.
When a language dies, UNESCO says the world loses valu-
able cultural heritage — a great deal of the legends, poems 
and the knowledge gathered by generations is simply lost. In 
2008, Alaska’s last native speaker of Eyak died, taking the 
language with her. Chief Marie Smith Jones, who used to 
pray for the survival of the Eyaks, died at the age of eighty-
nine, campaigning to save her people’s heritage.
UNESCO says government action is needed if the world is 
to preserve its linguistic diversity. People must be proud to 
speak their language to ensure it survives. In the last fi ve 
years, the governments of Mexico, New Zealand and the 
United States managed to reverse the trend locally. But 
UNESCO says the phenomenon of dying languages appears 
in every region and in very diverse economic conditions.

ROCHA, Leonardo. Disponível em: <www.bbc.co.uk/worldservice/ l e a r 
n i n g e n g l i s h / l a n g u a g e / w o r d s i n t h e n e w s / 2 0 0 9 / 0 4 
/ 090504_witn_languages.shtml>. Acesso em: 30 ABR. 2011

 16QUESTÃO

Considering language use in the text, it’s correct to say:

(A) The conjunction “than” expresses time.
(B) The demonstrative “those”  is in the singular form.
(C) The verb form “lost” is in the Past Tense.
(D) The modal “must” expresses necessity.
(E) The personal pronoun “it” refers to “People”.

 17QUESTÃO

The only question to which there’s no answer about Marie 
Smith Jones, in the second paragraph, is

(A) Who was Marie Smith Jones?
(B) When did she die?
(C) Where was she buried?
(D) How old was Marie when she died?
(E) What did she do to save her language?

 18QUESTÃO

Fill in the parentheses with T (True) or F (False).

(  ) UNESCO says that nearly 2,000 languages may disa-
ppear.
(  ) About 200 endangered languages are spoken by a small 
number of people.
(  ) Most of the currently endangered languages are found 
in the world’s poorest regions.
(  ) Technological advances nowadays can effectively prevent 
these endangered languages from disappearing.

According to the text, the correct sequence, from top to 
bottom, is

(A) F F T T
(B) T T F F
(C) T T T T
(D) T F F T
(E) F T T F

 19QUESTÃO

The expression “reverse the trend” should be understood as

(A) implement the policy.
(B) change the tendency.
(C) change the charges.
(D) go backwards.
(E) discourage people.

 20QUESTÃO

According to the text,

(A) all languages should be preserved because they have 
great historical importance.

(B) some languages can be disregarded if they represent 
mostly worthless knowledge.

(C) a couple of languages must be neglected when 
they’re spoken by only a few people.

(D) languages may be left to disappear if they’re only 
used to describe their people’s legends.

(E) languages shouldn’t be preserved when they’re cul-
turally irrelevant.

Atenção: As questões de números 21 e 22 baseiam-se 
à ilustração abaixo.

 21QUESTÃO

Garfi eld would like his coffee to be

(A) cooler.
(B) smaller.
(C) sweeter.
(D) bitter.
(E) better.

 22QUESTÃO

According to this comic strip, Garfi eld thinks that the future 
will be

(A) terrifi c.
(B) really great.
(C) much worse.
(D) much the same.
(E) much better.
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Questões 23 a 32

 23QUESTÃO

Um tanque tem a forma de um paralelepípedo retângulo e 
suas dimensões, em metros, são dadas por números inteiros 
consecutivos. Se a área total da superfície desse parale-
lepípedo é igual a 382 m2, a sua capacidade, em litros, é:

(A) 50.400
(B) 52.600
(C) 504.000
(D) 526.000
(E) 540.000

 24QUESTÃO

O valor da razão da PA, onde o terceiro termo é 5 e o nono 
é 41 é:

(A) 3
(B) 4
(C) 6
(D) 7
(E) 9

 25QUESTÃO

Dado um número inteiro e positivo N, composto de três al-
garismos, sabe-se que o produto de N por 7 é um número 
cujos algarismos das centenas, dezenas e unidades são 8, 
5 e 4, respectivamente. Com base nessas informações, é 
correto concluir que a soma dos algarismos que compõem 
N é igual a:

(A) 8
(B) 10
(C) 4
(D) 5
(E) 2

 26QUESTÃO

Em 22 de fevereiro de 2009, durante a festa de seu aniver-
sário, Elson fez o seguinte comentário:
- “Em 1982, a minha idade, em anos, era igual ao número 
formado pelos dois últimos algarismos do ano de meu nas-
cimento, acrescido de duas unidades.”

Com base nesse comentário, quantos anos Elson estava 
completando em 22 de fevereiro de 2009?

(A) 62
(B) 65
(C) 69
(D) 71
(E) 73

 27QUESTÃO

Seja o polinômio f = x5 - (k - 2)x4 - 162 , em que k é uma 
constante real positiva. Se k é raiz de f, então o resto da 
divisão de f por x + 2, é um número

(A) quadrado perfeito.
(B) negativo.
(C) positivo.
(D) impar.
(E) primo

MATEMÁTICA
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 28QUESTÃO

Um levantamento feito em uma escola constatou que: 17% 
têm irmãos, 22% têm irmãs e 8% têm irmãos e irmãs. Qual o 
percentual dos alunos que não têm nem irmãos nem irmãs? 

(A) 8% 
(B) 43%
(C) 57% 
(D) 60%
(E) 69%

 29QUESTÃO

O quadro abaixo apresenta o cadastro de doadores de 
órgãos no Brasil e em Santa Catarina, em 2008, e as pro-
jeções para 2015, fornecidas pela Associação Brasileira 
de Transplantes de Órgãos e pela Central de Transplantes 
de Santa Catarina (em número de doadores por milhão de 
habitantes).

2008 2015
BRASIL 7,20 17
SANTA CATARINA 16,72 38

(Adaptado: Revista VEJA, ed. 2107, n.42, p.111, São Paulo: Abril, 08/04/09)

Se, de 2008 a 2015, tanto no Brasil como em Santa Ca-
tarina, a evolução do número de doadores por milhão de 
habitantes for linear, então o número de doadores em 2013, 
em milhões de habitantes,

(A) no Brasil será menor que 14.
(B) no Brasil será maior que 15.
(C) em Santa Catarina é menor que o dobro do número 

de doadores no Brasil.
(D) em Santa Catarina será maior que 31.
(E) em Santa Catarina será 24,8% maior que o do Brasil.

 30QUESTÃO

Certo funcionário de um escritório de advocacia colocou 
16 processos em uma gaveta vazia. Considerando que ele 
não guardou os processos na gaveta de maneira ordenada 
e que cada processo tinha uma etiqueta em que estava 
assinalado apenas um número, de 1 a 16, a probabilidade 
de que, ao serem retirados aleatoriamente dois processos 
dessa gaveta, os números marcados nas etiquetas sejam 
consecutivos é igual a:

(A) 2/15
(B) 3/20
(C) 1/6
(D) 1/5 
(E) 1/8
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 31QUESTÃO

Considere que, em 2006 as prestações de dois planos de 
aquisição da casa própria tinham valores iguais e que, nos 
três anos subsequentes, elas sofreram os reajustes indica-
dos na tabela abaixo.

2007 2008 2009
PLANO - 1 10% 12% 15%
PLANO - 2 5% 10% X

Se em 2009, os valores das prestações se tornaram nova-
mente iguais, então o valor de X é:
aproximadamente,

(A) 22%
(B) 22,7%
(C) 30%
(D) 31,3%
(E) 31,9%

 32QUESTÃO

A negação da sentença “Todos os números naturais são 
reais.” é:

(A) Todos os números não naturais não são reais.
(B) Todo número, ou é real ou não é natural.
(C) Algum número natural não é real.
(D) Algum número natural é real.
(E) Existe um número que não é natural e nem real.
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GEOGRAFIA

Questões 33 a 40

 33QUESTÃO

A análise das pirâmides etárias acima e os conhecimentos 
sobre a estrutura etária do Brasil possibilitam afi rmar:

(A) A expectativa de vida da mulher é maior que a do homem, 
nas três pirâmides.

(B) O crescimento demográfi co acelerado, indicado na pirâ-
mide I, resultou da diminuição simultânea e, nas mesmas 
proporções, das taxas de natalidade e mortalidade.

(C) As baixas taxas de mortalidade infantil, indicadas na pirâ-
mide II, evidenciam a conclusão da transição demográfi ca 
brasileira.

(D) A participação decrescente de idosos, entre 2008 e 2050, 
confi gura o agravamento do subdesenvolvimento no país.

(E) As pirâmides etárias não fornecem indicadores sufi cientes 
para uma breve análise socioeconômica do país.

 34QUESTÃO

Constitui uma característica do subdesenvolvimento.

(A) um baixo coefi ciente de GINI e IDH inferior a 0,5.
(B) uma renda per capita elevada, embora injustamente 

distribuída.
(C) uma dependência tecnológica e fi nanceira aliada a 

uma intensa desigualdade social.
(D) um setor secundário hipertrofi ado, absorvendo o 

maior contingente de PEA.
(E) um reduzido crescimento vegetativo em função da 

elevada mortalidade infantil.

 35QUESTÃO

Localizadas exclusivamente no Hemisfério Norte, em clima 
frio e com pouca umidade. Apresentam vegetais resistentes 
ao peso da neve, que se acumula, formando uma espécie 
de iglu natural, que serve de abrigo para os animais dessa 
paisagem climatobotânica. O texto se refere às

(A) tundras alpinas, com duas estações defi nidas, inver-
no frio, longo e seco, e verão curto e úmido.

(B) fl orestas temperadas, onde o clima subpolar apre-
senta ventos fortes e gelados durante todo o ano.

(C) estepes, onde a vegetação é composta, predominan-
temente, de plantas que crescem lentamente, devido 
à permanência de gelo no subsolo.

(D) fl orestas de coníferas, de vegetação muito diferen-
ciada, apresentando variações sazonais em seu cres-
cimento que ocorre durante o outono e a primavera.

(E) fl orestas boreais, cuja vegetação é pouco diversifi -
cada, devido às baixas temperaturas.

 36QUESTÃO

A ilustração acima apresenta uma paisagem geomorfológi-
ca, que, em geral, refl ete infl uência litológica e geológica. 
Nesse contexto, essa paisagem pode ser caracterizada 
como uma estrutura

(A) dobrada, resultante do movimento de placas tectô-
nicas convergentes.

(B) cristalina pré-cambriana, que sofreu soerguimento 
em decorrência de forças tectônicas.

(C) orogênica, formada por granitos e gnaisses no fi nal 
do Paleozoico.

(D) falhada, criada por duas placas tectônicas que des-
lizam, uma ao lado da outra.

(E) sedimentar, originada da ação erosiva que provocou 
transformações signifi cativas no relevo anteriormente 
existente.

 37QUESTÃO

Sobre a geopolítica mundial atual, pode-se afi rmar:

(A) O colonialismo europeu na África, ao estabelecer 
fronteiras artifi ciais, lançou as bases para todos os 
confl itos atuais do continente.

(B) A democratização dos regimes de governo, na Amé-
rica Latina, fez avançar as recentes ações visando 
à integração e à cooperação econômica, política e 
social entre os países.

(C) Os movimentos separatistas do fi nal do século pas-
sado assumiram um caráter de pacifi smo diante das 
negociações pela independência.

(D) O modelo de desenvolvimento capitalista, a partir da 
Segunda Revolução Industrial, passou por grandes 
transformações no âmbito das relações de trabalho, 
que se tornaram cada vez menos diversifi cadas com 
a introdução da terceirização.

(E) A economia brasileira, durante os anos do “milagre 
econômico”, foi gerenciada pelo FMI (Fundo Mone-
tário Internacional), que possibilitou o pagamento 
da dívida externa e o mais expressivo crescimento 
econômico de todos os tempos no país.
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 38QUESTÃO

I. Eliminação dos movimentos sociais na zona rural.
II. Avanços tecnológicos nas comunicações e transportes.
III. Enfraquecimento do Estado Nacional.
IV. Crescimento contínuo do PIB.

Entre os itens apresentados, aqueles que se referem às prin-
cipais mudanças socieconômicas e sociopolíticas ocorridas 
no Brasil, nos últimos 20 anos, estão indicados na alternativa

(A) I e II.
(B) I e III.
(C) I e IV.
(D) II e III.
(E) III e IV.

 39QUESTÃO

Os oceanos e mares dominam a paisagem da Terra, abar-
cando quase a totalidade da hidrosfera. O volume de água 
disponível para o consumo dos seres vivos, menos de 1% da
hidrosfera, está nos rios, lagos, geleiras e águas subter-
râneas. 
Considerando o texto e os conhecimentos sobre águas 
oceânicas e continentais, marque V nas afi rmativas verda-
deiras e F, nas falsas.

(  ) A quantidade e a qualidade da água para o consumo 
vêm se reduzindo, em decorrência dos impactos causados 
pelo homem.
(  ) O objetivo da transposição das águas do rio São Fran-
cisco é alimentar com água rios intermitentes do Agreste 
nordestino, a fi m de atender a projetos agropecuários dessa 
região.
(  ) As correntes marítimas exercem infl uência na vida do 
planeta, por interferir no clima, na pesca e na navegação.
(  ) O Aquífero Guarani, embora venha sofrendo contamina-
ção por agrotóxicos, é um dos maiores reservatórios de água 
doce do mundo e abastece algumas cidades do Sudeste
brasileiro. 
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para 
baixo, é a:

(A) V V F F 
(B) F V V F 
(C) F F V V
(D) V V F V
(E) V F V V

 40QUESTÃO

A análise do mapa acima e os conhecimentos sobre os 
domínios morfoclimáticos brasileiros permitem afi rmar que 
os domínios I e II apresentam como característica comum

(A) a sazonalidade da drenagem criptorreica, cujas 
cheias ocorrem no inverno.

(B) o modelado formado basicamente por depressões 
periféricas, com existência de peneplanos e relevos 
residuais em forma de inselbergs.

(C) a vegetação de caráter decíduo, que perde as folhas 
no período da estiagem.

(D) as precipitações concentradas no inverno, em função 
da disposição do relevo, que facilita a penetração da 
massa polar atlântica, fria e úmida.

(E) os solos de origem vulcânica, rasos e pouco intem-
perizados, devido aos baixos índices pluviométricos 
durante quase todo o ano.
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Questões 41 a 50

 41QUESTÃO

A ilustração representa a variação da quantidade de DNA 
ao longo do ciclo celular de uma célula eucariótica.

Com base na interpretação desse gráfi co, é CORRETO 
afi rmar:

(A) A quantidade de DNA por célula aumenta de forma 
progressiva ao longo de todo o ciclo celular.

(B) A replicação do material genético ocorre na etapa S 
da interfase.

(C) Durante a meiose, representada na etapa M, ocorre 
a redução pela metade da quantidade de DNA celular.

(D) A transcrição do material genético ocorre de forma 
simultânea com a replicação apenas durante a etapa 
G1 da interfase.

(E) A redução do número cromossômico ao longo do 
ciclo é confi rmada pela separação dos cromossomos 
homólogos na etapa M.

 42QUESTÃO

Ao contrário do que era difundido, os últimos testes realiza-
dos com a vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV) 
mostraram que a imunização pode ser feita em homens e 
mulheres, independente da idade e, até mesmo, naqueles 
casos em que o indivíduo havia sido infectado por um dos 
sorotipos diferentes dos presentes na vacina. [...] A alta 
efi ciência da vacina se deve aos avanços dos estudos com 
DNA, que conseguiram identifi car o gene do vírus, elabo-
rando um capsídeo viral vazio que, uma vez introduzido no 
corpo humano, induz o organismo a produzir uma grande 
quantidade de anticorpos. (VASCONCELOS, 2011, p. 20).
Considerando-se as características biológicas do agente 
etiológico do HPV e as repercussões da utilização da vacina 
no controle dessa doença, é CORRETO afi rmar:

(A) Por ser o HPV o responsável pelos principais casos 
de câncer de colo de útero, a vacinação para esse 
agente infeccioso deve ser ministrada exclusivamente 
em mulheres a partir de 9 anos de idade.

BIOLOGIABIOLOGIA (B) A inoculação de cadeias polipeptídicas virais especí-
fi cas favorece a ativação do sistema imunológico dos 
indivíduos vacinados na formação de uma resposta 
imunitária efetiva.

(C) A ativação imunitária realizada pela vacinação 
desenvolve intensa produção de anticorpos devido 
à presença do material genético viral como agente 
antigênico.

(D) O HPV é uma doença de origem virótica altamente 
contagiosa e responsável pela maioria dos casos de 
câncer de mama nas mulheres na faixa etária entre 
30 e 45 anos.

(E) Os anticorpos produzidos pelo sistema imunológico 
de um indivíduo vacinado agem de forma efi ciente 
na degradação de qualquer variedade do vírus HPV.

 43QUESTÃO

Quase todos os oponentes da teoria da seleção natural 
ignoram que se trata de um processo com duas etapas. As-
sim, alguns dizem que é um processo aleatório e acidental, 
enquanto outros a consideram determinista. A verdade é que 
a evolução é uma mistura de ambas. (MAYR. 2009, p. 149).
Considerando-se a importância da seleção natural como 
fator evolutivo, é CORRETO afi rmar:

(A) A seleção natural é considerada aleatória por não 
direcionar, e sim por preservar os caminhos evoluti-
vos dos organismos mais aptos de cada população.

(B) O processo evolutivo mescla o caráter aleatório da 
ação da seleção natural com o determinismo teleoló-
gico presente nos organismos mais evoluídos.

(C) As inovações evolutivas apresentam uma origem 
mutacional aleatória, que, ao aumentarem a varie-
dade genética da população, permitem a ação da 
seleção natural na preservação das características 
que favorecem o potencial adaptativo das espécies.

(D) A lei do uso e desuso confi rmou a importância da 
seleção natural como o principal fator gerador de 
mudanças nas espécies ao longo do tempo geológico.

(E) A tendência para um aumento na perfeição das for-
mas dos sistemas vivos em evolução caracteriza a 
seleção natural como um processo determinista de 
evolução biológica.

Atenção: As questões de números 44 e 45 baseiam-se 
no texto apresentado abaixo.

Talvez por volta de 100 milhões de anos após o estabe-
lecimento das mitocôndrias, um novo tipo de organismo 
tenha se juntado a elas no citoplasma de algumas células. 
Mas a gênese dessa união não foi a infestação, e sim, a 
alimentação. [ ] Ingeridos de forma rotineira, ao que parece, 
algumas dessas bactérias resistiram à digestão no interior 
dos hospedeiros e mantiveram intactos os seus valiosos 
pigmentos responsáveis pela captação da energia luminosa. 

(MARGULIS; SAGAN. 2002, p.115).

 44QUESTÃO
Os organismos atuais considerados descendentes diretos 
dos primeiros seres formados como resultado dessa nova 
relação de endossimbiose são:

(A) os fungos.  (D) as cianobactérias.
(B) os animais.  (E) as algas unicelulares.
(C) as bactérias.
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 45QUESTÃO

Considerando-se as informações do texto, a principal con-
sequência da manutenção endossimbiótica dos organismos 
descritos no texto é o:

(A) incremento de relações de parasitismo que diminuiu 
o potencial adaptativo das espécies hospedeiras.

(B) aumento da capacidade de digestão das moléculas 
englobadas por fagocitose em seres de nutrição 
heterotrófi ca.

(C) desenvolvimento da capacidade fotossintética em 
seres de padrão eucarionte.

(D) desenvolvimento de um padrão de organização 
procarionte a partir do acúmulo de endomembranas 
ativas no citoplasma celular.

(E) início de uma especialização celular na produção de 
proteínas mitocondriais específi cas como consequên-
cia da fi xação de energia na forma luminosa.

 46QUESTÃO

A imagem ilustra as etapas de um desenvolvimento indireto 
com metamorfose completa presente ao longo do cresci-
mento de determinados insetos.

O conhecimento biológico relacionado a essa ilustração 
permite afi rmar CORRETAMENTE:

(A) A presença da forma larval em determinadas espé-
cies de insetos pode favorecer a sobrevivência de um 
maior número de indivíduos por geração ao diminuir 
a ocorrência de competição intraespecífi ca.

(B) A pupa representa a forma móvel da fase larval que 
precede a metamorfose.

(C) Durante a metamorfose presente nos insetos, as 
modifi cações produzidas geram novos indivíduos por 
reprodução assexuada.

(D) As moscas apresentam larvas aquáticas que, durante 
a metamorfose, originam as formas adultas hemató-
fagas características desses tipos de insetos.

(E) O desenvolvimento direto com metamorfose cor-
responde a um prolongamento no desenvolvimento 
embrionário que se completa apenas ao atingir a 
fase adulta.

 47QUESTÃO

O fl uxo de matéria e energia não só é responsável pela 
manutenção da “complicada rede de processos químicos” 
em nível celular, como também em uma visão macro, na 
preservação das complexas redes presentes nas teias 
alimentares dos ecossistemas naturais.
De acordo com essa informação e seus conhecimentos, é 
CORRETO afi rmar:

(A) As relações alimentares existentes nos ecossiste-
mas impulsionam o fl uxo de energia e matéria na 
manutenção dos diversos níveis trófi cos presentes 
nas cadeias alimentares.

(B) Os decompositores são responsáveis pela reutiliza-
ção da energia e matéria utilizadas ao longo do fl uxo 
de alimento presente nos ecossistemas.

(C) Os ecossistemas naturais são considerados sistemas 
fechados em relação ao fl uxo de energia, mas são 
sistemas abertos em relação ao fl uxo de matéria.

(D) Os consumidores convertem energia e matéria de 
natureza exógena em alimento utilizável pelos di-
versos níveis de produtores presentes nas cadeias 
alimentares.

(E) A reposição de matéria orgânica como resultado da 
ação dos decompositores presentes nos ecossis-
temas viabiliza a captação dessas moléculas pelos 
sistemas radiculares dos vegetais, importante elo 
produtor das cadeias alimentares.

Atenção: As questões de números 48 e 49 baseiam-se 
no texto apresentado abaixo.

A vida fermentativa e sem paredes celulares aproveitou 
a “boca livre”, utilizando os açúcares disponíveis e outros 
compostos ricos em energia do doce meio ambiente da Terra 
primitiva. Nenhuma das primeiras bactérias foi obrigada a 
produzir seu próprio alimento. Mas, em algum momento, o 
acúmulo das gerações em expansão fez com que o alimento 
diminuísse mais depressa do que era restaurado. A crise 
era inevitável. (MARGULIS; SAGAN. 2002, p. 112-113).

 48QUESTÃO

A partir das informações relacionadas à “crise inevitável” 
mencionada no texto, é CORRETO afi rmar que ela foi:

(A) resultado do acúmulo excessivo de matéria orgânica 
produzida de forma abiótica no período que precedeu 
a vida.

(B) a causa do advento da respiração aeróbica como 
solução para a síntese de biomoléculas fi xadoras de 
energia química.

(C) o fator que induziu a formação de seres heterotófi cos 
que passaram a ocupar a função de produtores das 
cadeias alimentares estabelecidas.

(D) gerada a partir do holocausto do oxigênio produzido 
pela cianobactérias e responsável pela primeira gran-
de extinção em massa dos seres vivos primordiais.

(E) consequência do consumo progressivo e posterior 
colapso da matéria orgânica presente nos oceanos 
primitivos causado pelos seres de nutrição heterótrofa 
percursores da vida.

 49QUESTÃO

Em relação ao tipo de organização celular presente nos 
seres vivos mencionados no texto, é possível afi rmar:

(A) O padrão eucarionte precedeu a evolução dos seres 
vivos no caminho da pluricelularidade.

(B) O padrão procarionte é capaz de conciliar a simpli-
cidade estrutural com a especialização das funções 
refl etidas nos diversos tecidos estabelecidos.

(C) A diversidade de endomembranas citoplasmáticas 
diferencia o padrão procarionte da estrutura celular 
que estava presente nos primeiros protobiontes.
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(D) O padrão procarionte foi responsável pelo estabele-
cimento de inovações metabólicas que aumentaram a 
efi ciência na obtenção de energia nos sistemas vivos.

(E) A diversidade metabólica presente nos eucariontes 
favoreceu a ocupação de uma gama maior de nichos 
ecológicos por serem detentores dos processos foto 
e quimioautótrofo de produção de alimento.

 50QUESTÃO

A ilustração acima representa a manifestação da eristro-
blastose fetal como consequência de uma incompatibilidade 
materno-fetal associada ao sistema sanguíneo Rh.
A respeito das causas e consequências envolvidas na 
expressão desse tipo de incompatibilidade sanguínea, é 
correto afi rmar:

(A) Essa incompatibilidade se manifesta a partir da 
destruição progressiva das hemácias maternas pelos 
anticorpos fetais.

(B) Para compensar a destruição das hemácias mater-
nas, há intensa liberação de eritroblastos na circu-
lação do recém-nascido, caracterizando, assim, a 
denominação de eritroblastose fetal.

(C) A destruição das hemácias da mãe pelos anticorpos 
produzidos pelo feto causa forte anemia materna, 
acompanhada de acúmulo de bilirrubina no sangue 
e consequente icterícia.

(D) As hemácias Rh positivo do feto estimulam a mãe 
Rh negativo a produzir anticorpos anti-Rh e a adquirir 
memória imunitária, tornando-se sensibilizada ao 
fator Rh.

(E) Os anti-Rh maternos são produzidos a partir do 
contato das hemácias fetais — que apresentam Rh 
negativo — com o sangue Rh positivo da mãe durante 
a gravidez.
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FÍSICA

Questões 51 a 60

 51QUESTÃO

Considere um feixe de elétrons que se desloca sob a ação 
de um campo elétrico, em uma direção paralela ao eixo 
de um tubo de raios catódicos, com velocidade de módulo 
igual a 1,0.107 m/s.
Aplicando-se um campo magnético uniforme de intensidade 
igual a 2,0 T, com as linhas de indução magnética paralelas 
ao eixo do tubo, é correto afi rmar que a intensidade da força 
magnética que atua sobre os elétrons, de carga elétrica em 
módulo igual a 1,6.10−19 C, é igual, em N, a:

(A) 3,2.10−12 
(B) 3,2.10−19

(C) Nula. 
(D) 4,0.1026

(E) 5,0.10−12

 52QUESTÃO

Considere um objeto colocado sobre o eixo principal e a 
10,0 cm de uma lente divergente de distância focal igual 
a 10,0 cm.
Nessas condições, a imagem desse objeto, conjugada pela 
lente, é

(A) imprópria, localizada no infi nito.
(B) real, localizada a 10,0 cm da lente.
(C) real, localizada a 20,0 cm de altura.
(D) virtual, localizada a 5,0 cm da lente.
(E) virtual, localizada a 10,0 cm da lente.

 53QUESTÃO

Considere os circuitos I, II e III.
A partir da análise desses circuitos, que representam asso-
ciação de um gerador ideal, de força eletromotriz ε, com os 
resistores elétricos R1 e R2, é correto afi rmar que a situação
do gerador em curto circuito está ilustrada

(A) no circuito I.
(B) no circuito II.
(C) no circuito III.
(D) nos circuitos I e II.
(E) nos circuitos I, II e III.

 54QUESTÃO

Considere um tijolo e uma bola de papel abandonados no 
mesmo instante, a partir do repouso, de um mesmo ponto, 
próximo à superfície da Terra. Sendo g a intensidade da 
aceleração gravitacional local e desprezando-se os efeitos 
da resistência do ar, é correto afi rmar:

(A) O tijolo toca a superfície da Terra antes da bola de 
papel.

(B) A bola de papel e o tijolo caem com a mesma velo-
cidade média.

(C) A força de interação da Terra com a bola de papel 
varia durante a queda.

(D) A energia mecânica do tijolo aumenta à medida que 
ele se aproxima do solo.

(E) O tijolo e a bola de papel atingem o solo com a mesma 
quantidade de movimento.

 55QUESTÃO

A diferença de potencial elétrico de um gerador elétrico, de 
força eletromotriz ε igual a 12,0 V, que lança uma potência 
máxima ao circuito, é igual, em V, a:

(A) 12,0
(B) 8,0
(C) 6,0
(D) 20,0 
(E) 24,0

 56QUESTÃO

Em 2010, a diferença entre a temperatura máxima do verão 
e a mínima do inverno de uma cidade do nordeste brasileiro, 
fi cou em torno de 12ºC. O valor dessa variação, na escala 
Fahrenheit, é igual, em oF, a:

(A) 33,0 
(B) 30,0 
(C) 29,6
(D) 25,4
(E) 21,6

 57QUESTÃO

Em frente a um espelho côncavo, com 10,0 cm de distância 
focal, foi colocado um objeto.
Sabendo-se que o objeto está a 30,0 cm do vértice do es-
pelho, conclui-se que a imagem formada é

(A) virtual e está a 20,0 cm do espelho.
(B) virtual e está a 25,0 cm do espelho.
(C) real e está a 25,0 cm do espelho.
(D) real e está a 20,0 cm do espelho.
(E) real e está a 15,0 cm do espelho.

 58QUESTÃO

As duas transformações realizadas por um gás ideal que 
recebe calor e fornece trabalho são, respectivamente, de-
nominadas de

(A) isobárica e isotérmica.
(B) isobárica e adiabática.
(C) isométrica e isotérmica.
(D) adiabática e isotérmica.
(E) adiabática e isobárica.
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 59QUESTÃO

Quando duas pessoas, que se encontram em ambientes 
diferentes, conseguem estabelecer comunicação verbal e 
comprovam que as ondas sonoras contornam obstáculos. 
O mesmo ocorre com o raio luminoso, embora esse efeito 
seja apenas observável em condições especiais.
O fenômeno que descreve o comportamento da onda é 
denominado de:

(A) dispersão.
(B) difusão.
(C) difração.
(D) refração.
(E) refl exão.

 60QUESTÃO

A fi gura acima representa o esquema simplifi cado de um 
manômetro que indica a pressão de um gás contido em 
um recipiente.

Sabendo-se que a pressão atmosférica local é de 750,0 mm 
Hg, a pressão do gás, em mmHg, é igual a:

(A) 150 
(B) 170 
(C) 750
(D) 900
(E) 940
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HISTÓRIA

Questões 61 a 70

Atenção: As questões de números 61 e 62 baseiam-se 
na composição musical abaixo.

O Mestre-Sala dos Mares

Há muito tempo nas águas da Guanabara
O dragão do mar reapareceu
Na fi gura de um bravo feiticeiro
A quem a história não esqueceu
Conhecido como o navegante negro
Tinha a dignidade de um mestre-sala
E ao acenar pelo mar na alegria das regatas
Foi saudado no porto pelas mocinhas francesas
Jovens polacas e por batalhões de mulatas
Rubras cascatas
Jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas
Inundando o coração do pessoal do porão
Que, a exemplo do feiticeiro, gritava então
Glória aos piratas
Às mulatas, às sereias
Glória à farofa
à cachaça, às baleias
Glória a todas as lutas inglórias
Que através da nossa história não esquecemos jamais
Salve o navegante negro
Que tem por monumento as pedras pisadas do cais
(BOSCO; BLANC, 2011).

 61QUESTÃO

“Glória a todas as lutas inglórias” é uma referência a diversos 
movimentos sociais ocorridos ao longo da história do Brasil 
como, entre os quais se encontra

(A) a Revolta dos Búzios, fracassada, devido ao seu ca-
ráter islâmico, que obstacularizou o estabelecimento 
de alianças com escravos adeptos das religiões dos 
orixás.

(B) a Sabinada, movimento violentamente reprimido pelo 
governo absolutista português, contrário às ideias se-
paratistas defendidas pela elite escravocrata baiana.

(C) o Contestado, revolta camponesa de caráter anar-
quista, que criou uma comunidade no sertão brasilei-
ro, baseada na autogestão e na propriedade coletiva, 
e que fracassou, devido ao seu isolamento geográfi co.

(D) o Cangaço, liderado por Lampião, que ameaçou a 
estabilidade da República ao defender uma reforma 
agrária radical, provocando a aliança dos coronéis em 
uma política de repressão aos cangaceiros.

(E) o movimento de Canudos, centralizado em uma co-
munidade que se opunha aos ditames da República, 
recusando-se a pagar impostos, e que, massacrada 
pelo governo federal, o vislumbrava como um movi-
mento de monarquistas e fanáticos religiosos.

 62QUESTÃO

A composição musical faz referência a um acontecimento 
histórico, ocorrido no Brasil, que fi cou conhecido como

(A) Revolta da Chibata, rebelião dos marinheiros contra 
a punição em forma de chicotadas, ocorrida em um 
período após a abolição da escravidão.

(B) Quebra-Quilos, momento em que a população cario-
ca, revoltada com a elevação dos preços provocados 
pela transferência da Corte portuguesa para o Brasil, 
destruiu centenas de medidas de peso.

(C) Revolta de Ibicaia, movimento que resultou na des-
truição das fazendas de café, por imigrantes italianos, 
revoltados com suas péssimas condições de vida, o 
que ocasionou o fracasso do processo imigratório 
para o Brasil imperial.

(D) Estado Novo, período em que Getúlio Vargas, bus-
cando ampliar sua base de apoio, alia-se a grupos 
carnavalescos que, através de suas marchinhas, 
satirizavam e criticavam veementemente o governo.

(E) Guerrilha do Araguaia, movimento radical ecológico 
que defendeu a ação violenta, para interceptar navios 
japoneses baleeiros que atuavam de forma clandesti-
na, na costa brasileira, no período da ditadura militar.

 63QUESTÃO

A análise da ilustração acima e os conhecimentos sobre 
o processo de expansão marítima e comercial permitem 
afi rmar:

(A) O Tratado de Tordesilhas estabeleceu a hegemonia 
portuguesa sobre o Atlântico, visto que a Espanha, 
devido aos problemas políticos internos, se eximiu 
da aventura das grandes navegações.

(B) O desconhecimento do continente asiático, por parte 
dos europeus, determinou a restrição da colonização 
mercantilista à América e ao continente africano.

(C) A divisão do Novo Mundo, entre as potências ibéricas, 
impediu o expansionismo mercantil das potências 
anglo-saxônicas sobre as terras da América.

(D) O acordo que resultou no estabelecimento da linha 
da Tordesilhas foi amplamente respeitado pelas po-
tências mercantilistas, evitando-se, assim, confl itos 
armados entre as nações.

(E) O princípio do uti possidetis foi evocado para justi-
fi car a disputa das terras americanas por parte das 
nações não ibéricas
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 64QUESTÃO

“Seja pacífi co, seja cortês, obedeça às leis, respeite a todos; 
mas se alguém colocar as mãos em você, mande-o para 
o cemitério.”
O pensamento expresso refl ete os princípios defendidos por

(A) Mahatma Ghandi, líder indiano que obteve a indepen-
dência da Índia e a instalação da primeira República 
Socialista no sudeste da Ásia.

(B) Ho Chi Minh, guerrilheiro vietcong, que defendeu 
uma ação negociada e pacífi ca para a obtenção da 
unifi cação política do Vietnã, dividido na Segunda 
Guerra Mundial.

(C) Che Guevara, revolucionário cubano, que defendia 
a necessidade do isolamento de Cuba das questões 
internacionais, através do abandono da luta armada, 
objetivando a consolidação do socialismo.

(D) Malcom X, líder negro norte-americano, que propa-
gava a utilização de meios violentos, caso fossem 
necessários para a conquista dos direitos civis da 
população afro-americana.

(E) João Paulo II, papa católico, que se utilizou da in-
fl uência do catolicismo para convocar a comunidade 
cristã a utilizar de todos os meios para a luta contra 
o comunismo.

Atenção: As questões de números 65 e 66 baseiam-se 
no texto apresentado abaixo.

Zumbi

Angola Congo Benguela
Monjolo Cabinda Mina
Quiloa Rebolo
Aqui onde estão os homens
Há um grande leilão
Dizem que nele há
Um princesa à venda
Que veio junto com seus súditos
Acorrentados num carro de boi
Eu quero ver
[...]
Aqui onde estão os homens
Dum lado cana-de-açúcar
Do outro lado o cafezal
Ao centro senhores sentados
Vendo a colheita do algodão tão branco
Sendo colhidos por mãos negras
Eu quero ver
[...]
Quando Zumbi chegar
O que vai acontecer
Zumbi é senhor das guerras
É senhor das demandas
Quando Zumbi chega e Zumbi
É quem manda
Eu quero ver 

(BEN JOR, 2011).

 65QUESTÃO

“Aqui onde estão os homens / Há um grande leilão / Dizem 
que nele há / Uma princesa à venda / Que veio junto com 
seus súditos / Acorrentados num carro de boi” Esses versos 
se referem:

(A) à escravidão em solo africano, que foi modelo para 
a instalação do trabalho compulsório na América, 
pelos europeus.

(B) ao tráfi co negreiro, prática condenada pela Igreja 
Católica, grande crítica do sistema colonial e do 
poder absolutista.

(C) à existência de reinos, impérios e cidades-estados 
na África na época da colonização, cuja organização 
social e política foi, invariavelmente, desestruturada, 
a partir do contato com os europeus.

(D) aos cuidados delegados no transporte dos africanos 
para o Brasil, por trafi cantes interessados na vida e 
na saúde dos escravos negros, em função de sua 
alta rentabilidade comercial.

(E) ao respeito à diversidade étnica e cultural, verifi cado 
no continente africano, após o processo de indepen-
dência, facilitado pela divisão política estabelecida 
pelos ex-colonizadores.

 66QUESTÃO

Os versos “Angola Congo Benguela / Monjolo Cabinda Mina 
/ Quiloa Rebolo” representam

(A) simbolicamente a diversidade de povos, etnias e 
culturas, que foram trazidos forçosamente para o 
Brasil, na época da escravidão mercantilista.

(B) os movimentos de independência ocorridos no Brasil, 
em consequência das reformas pombalinas, os quais 
defendiam um rompimento radical com a coroa por-
tuguesa, concretizado no 07 de setembro de 1822.

(C) os grupos africanos que lutaram pela independência 
política da colônia, apoiados pela Inglaterra, que ob-
jetivava a ampliação do mercado consumidor, com 
o fi m da escravidão.

(D) os partidos de esquerda, que se instalam na África, 
após a descolonização, produto da separação nego-
ciada com as antigas metrópoles, e que estabelece-
ram o socialismo, com o apoio de Cuba.

(E) as facções terroristas ligadas à Al Qaeda, que, fi nan-
ciadas pelo partido radical Hamas, pretendem, atra-
vés da luta armada, a eliminação do Estado de Israel.

 67QUESTÃO

No decorrer da história, as relações internacionais em re-
lação à África variaram conforme o desenvolvimento dos 
sistemas econômicos mundiais, como se pode inferir:
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(A) durante o mercantilismo, quando as metrópoles eu-
ropeias colonizaram a África, dividindo o continente 
em colônias de ocupação e visando controlar as áreas 
fornecedoras de escravos.

(B) no período imperialista, que, através da Conferência 
de Berlim, estabeleceu a partilha da África, iniciando 
uma disputa que acirrou as tensões mundiais e con-
tribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial.

(C) no processo de descolonização africana, após a 
Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha, inte-
ressada em ampliar suas áreas de infl uência, passa 
a apoiar os movimentos emancipatórios, com base 
no princípio da autodeterminação dos povos.

(D) na atuação da ONU, que, no contexto da Guerra Fria, 
fi nanciou e apoiou, com tropas armadas internacio-
nais, os movimentos guerrilheiros que lutavam pela 
independência política.

(E) na repartição da África em zonas de infl uência de 
grupos terroristas fundamentalistas, que estabele-
cem bases das quais partem os ataques contra as 
potências ocidentais.

 68QUESTÃO

A análise da charge acima e os conhecimentos sobre as 
questões sociais no Brasil permitem afi rmar:

(A) A violência urbana é provocada pelo crescimento 
demográfi co do país, que se torna mais violento, à 
medida que aumenta sua população.

(B) O Estatuto da Criança e do Adolescente é um dos 
maiores responsáveis pelo crescimento do número 
de menores abandonados e pelo aumento do índice 
de crianças infratoras.

(C) O crescimento da marginalidade está associado a 
uma série de fatores sociais, entre eles a falta de 
oportunidades no mercado de trabalho.

(D) A ausência de escolas de qualidade tem contribuído 
para que o funcionalismo público e os quadros polí-
ticos sejam formados de pessoas semianalfabetas.

(E) O despreparo técnico e humano da polícia, associado 
às leis de defesa dos direitos humanos, tem provo-
cado o aumento da criminalidade no país.

 69QUESTÃO

A partir do século XVIII, o Antigo Regime foi sistematicamen-
te contestado pelas novas forças sociais, que surgiram na 
Europa, relacionadas às transformações então vivenciadas 
por determinadas sociedades desse continente. Essas con-
testações podem ser corretamente relacionadas ao que se 
afi rma na alternativa:

(A) “Um rei, uma fé, uma lei”.
(B) “Os fi ns justifi cam os meios”.
(C) “O homem é o lobo do homem”.
(D) “O poder corrompe e o poder absoluto corrompe 

absolutamente”.
(E) “A autoridade do Príncipe vem de Deus, e a obrigação 

suprema do trono é a obediência passiva”.

 70QUESTÃO

1. Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo.
2. Qualquer coisa que ande sobre quatro pernas, ou tenha 
asas, é amigo.
3. Nenhum animal usará roupas.
4. Nenhum animal dormirá em cama.
5. Nenhum animal beberá álcool.
6. Nenhum animal matará outro animal.
7. Todos os animais são iguais
[...]
1. Nenhum animal dormirá em cama com lençóis.
2. Nenhum animal beberá álcool em excesso.
3. Nenhum animal matará outro animal sem motivo.
4. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais 
que os outros (ORWELL, 2011).

O trecho do livro “Revolução dos Bichos”, uma sátira ao 
poder autoritário, que narra a tentativa de criação de uma 
sociedade utópica por um grupo de animais, mas que termi-
na por estabelecer uma ditadura tão corrupta quanto a so-
ciedade humana, pode ser corretamente relacionado com a

(A) onda revolucionária de 1848, que conteve as forças 
socialistas na França e estabeleceu uma aliança 
estratégica com a Inglaterra, para a ocupação da 
Alsácia-Lorena.

(B) ascensão ao poder de Stálin, que instala na União 
Soviética um poder burocrático e ditatorial, eliminando 
os críticos ao regime e contribuindo para o surgimento 
de uma nova elite privilegiada.

(C) crise de 1929, nos Estados Unidos, que, a partir do 
abandono dos princípios do liberalismo, estabelece 
um Estado autoritário e ditatorial, com forte interven-
ção estatal na economia

(D) ascensão de Adolf Hitler, na Alemanha, que, apoiado 
pela classe trabalhadora, reprimiu e conteve a bur-
guesia alemã, contrária ao regime e ao expansionis-
mo militar e econômico do país.

(E) criação do Estado de Israel, condição estabelecida 
pelos judeus às grandes potências para fi nanciar 
grupos clandestinos de combate ao terrorismo, como 
o ETA e o IRA
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QUÍMICA
Questões 71 a 80

 71QUESTÃO

A principal propriedade que diferencia os álcoois dos fenóis 
é a acidez, pois estes são bem mais ácidos que aqueles. 
A acidez de um fenol é infl uenciado pela introdução de 
grupos substituintes no anel. Grupos doadores de elétrons 
diminuem a acidez do fenol, enquanto grupos sacadores 
de elétrons aumentam.
Qual dos compostos da série seguinte apresenta a maior 
acidez:

(A) Composto 1
(B) Composto 2
(C)  Composto 3
(D) Composto 4
(E) Composto 5

 72QUESTÃO

O entendimento da estrutura dos átomos não é importan-
te apenas para satisfazer à curiosidade dos cientistas; 
possibilita a produção de novas tecnologias. Um exemplo 
disso é a descoberta dos raios catódicos, feito pelo físico 
William Crookes, enquanto estudava as propriedades da 
eletricidade. Tal descoberta, além de Ter contribuído para 
um melhor entendimento a respeito da construção da ma-
téria, deu origem aos tubos de imagem de televisores e dos 
monitores de computadores.
Um íon, de carga -2, apresenta número atômico igual a 8. 
Em relação a esse íon os quatro números quânticos do 
último elétron distribuído são respectivamente:
OBS.: Admita que o primeiro elétron a ocupar um orbital 
possui número quântico de spin igual a + 1/2.

(A)  n = 2; l = 1; ml = 1; s = -1/2
(B)  n = 3; l = 0; ml = -1; s = -1/2
(C)  n = 2; l = 0; ml = -2; s = +1/2
(D)  n = 1; l = 1; ml = -1; s = -1/2
(E) n = 3; l = 1; ml = -1; s = +1/2

 73QUESTÃO

Muitas propriedades físicas e químicas dos elementos quí-
micos variam de acordo com a sequência de seus números 
atômicos. Considerando-se a posição dos elementos quí-
micos na Tabela Periódica e as tendências apresentadas 
pelas propriedades periódicas dos elementos químicos 
representativos do grupo 16, excluindo-se o polônio, é 
correto afi rmar:

(A) O raio covalente de Te é menor do que o raio cova-
lente do O.

(B) O ponto de ebulição do elemento químico selênio é 
menor que o do elemento químico bromo.

(C) A primeira energia de ionização cresce com o número 
atômico desses elementos químicos.

(D) A confi guração eletrônica da camada de valência 
desses elementos químicos é representada por np4.

(E) Os raios covalentes e os raios dos íons divalentes 
negativos formados por esses elementos químicos 
aumentam com o número atômico.

 74QUESTÃO

A densidade é uma das propriedades específi cas da ma-
téria utilizada na identifi cação de substâncias químicas, de 
materiais e varia em função da temperatura, como mostra o
gráfi co, que apresenta a variação da densidade da água. 
Uma análise dessas informações e desse gráfi co permite 
afi rmar:

(A) A densidade da água aumenta com a temperatura.
(B) A densidade de uma substância química pura varia 

com o tamanho da amostra utilizada na sua deter-
minação.

(C) o resfriamento da água, a partir de 4oC, até atingir o 
estado sólido, ocorre com aumento de volume.

(D) A 4oC, a densidade da água atinge o valor máximo, 
em decorrência da expansão do volume da amostra 
analisada.

(E) O volume de uma amostra de água, no intervalo de 
4oC a 10oC, se contrai e provoca a redução do valor 
da densidade desse líquido.

 75QUESTÃO

A regularidade da estrutura dos alcanos sugere que suas 
constantes físicas devem ter um comportamento regular. 
Assim, por exemplo, os homólogos inferiores doa alcanos 
são gases ou líquidos à temperatura normal (25 oC) e os 
homólogos superiores são sólidos pastosos. Entre o pentano 
e o pentadecano, cada grupo CH2 adicional provoca um 
aumento de 20 a 30 oC no ponto de ebulição.
Qual dos seguintes hidrocarbonetos apresenta maior ponto 
de ebulição:

(A)  metano   
(B)  propano   
(C)  2-metil-propano
(D) n-octano
(E) 2,3-dimetilbutano.
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 76QUESTÃO

I. 2NO(g) + O2 (g) 2NO2(g)
II. NO2(g) + SO2(g) NO(g) + SO3(g)
III. 2SO2(g) + O2 (g) 2SO3(g)

Os catalisadores são largamente empregados na indústria 
química e petroquímica, na produção de ácido sulfúrico e de 
plásticos, entre outros produtos. A pesquisa nesse campo 
de aplicação reúne grande esforço na busca de novos cata-
lisadores que viabilizem processos industriais de interesse 
econômico para a sociedade. A reação química de produção
de SO3(g), utilizado na fabricação de ácido sulfúrico, repre-
sentado pela equação química global III, ocorre de forma 
lenta na ausência de catalisador de NO(g).
Considerando-se essas informações, é correto destacar 
alguns aspectos dos efeitos dos catalisadores sobre a ve-
locidade das reações químicas, tais como:

(A) O NO2(g) é intermediário nas reações químicas 
representados em I e II para a produção de SO3(g).

(B) A reação química representada em II, é lenta em 
relação à reação química representada em I.

(C) A catálise representada é heterogênea porque as 
substâncias envolvidas são gasosas, e ocorre em 
diferentes etapas.

(D) Os catalisadores aumentam a energia de ativação 
das reações químicas e, consequentemente, aumen-
tam as suas velocidades.

(E) O catalisador é consumido durante a reação química 
e, por essa razão, deve ser adicionado várias vezes 
ao sistema reacional durante o processo de produção.

 77QUESTÃO

Considere os sistemas formados por quantidades iguais de:
I. Etanol e gasolina.
II. Água e azeite de oliva.
III. Cloreto de sódio dissolvido em água.

A análise dos sistemas apresentados permite afi rmar:

(A) A interação entre o etanol e a gasolina, no sistema 
I, é do tipo dipolo permanente-dipolo permanente.

(B) Os componentes do sistema II são separados 
utilizando-se um funil de decantação.

(C) O cloreto de sódio dissolvido na água, sistema III, 
forma uma solução, cujos componentes podem ser 
separados por fi ltração a vácuo.

(D) Os sistemas I e II são misturas heterogêneas cons-
tituídas por duas substâncias compostas.

(E) Os sistemas II e III são homogêneos e apresentam, 
em comum, um solvente molecular apolar.

 78QUESTÃO

O gráfi co acima representa a variação do ponto de ebulição 
de hidrocarbonetos de cadeia aberta, normal e saturada, 
em função do número de carbono na molécula. Os estados 
físicos mostrados referem-se à temperatura de 25oC, à 
pressão de 1,0 atm.
A análise desse gráfi co e seu conhecimentos das interações 
intermoleculares permite corretamente afi rmar:

(A) As interações intermoleculares entre esses hidrocar-
bonetos são de natureza dipolo permanente-dipolo 
induzido.

(B) Os alcanos líquidos possuem moléculas com su-
perfície de contato menores do que a dos alcanos 
gasosos.

(C) O efeito do tamanho da molécula é decisivo no 
aumento do ponto de ebulição dos alcanos repre-
sentados no gráfi co.

(D) Os constituintes de uma mistura de alcanos de dez 
e vinte átomos de carbono na cadeia carbônica são 
separados por fi ltração a quente.

(E) A energia absorvida durante o aquecimento do octa-
no, até o ponto de ebulição, é utilizada para aproximar 
as moléculas dessa substância.

 79QUESTÃO

A Química é a ciência que estuda a composição, a estrutura, 
as propriedades e as transformações da matéria. Assim, 
uma amostra de ácido ascórbico puro, sintetizado no la-
boratório de química, apresenta, na composição, 1,50g de 
carbono e 2,00g de oxigênio, e outra amostra do mesmo 
ácido isolado de frutas cítricas possui 6,35g de carbono.
Levando-se em consideração essas informações, é correto 
concluir:

(A) As razões entre as massas das substâncias simples 
que participam de composição do ácido ascórbico 
variam e dependem da origem da amostra analisada.

(B) O ácido ascórbico sintetizado em laboratório possui 
composição química diferente do ácido isolado de 
frutas cítricas.

(C) A soma das massas das substâncias simples pre-
sentes na composição do ácido ascórbico sintetizado 
é 10,0 g.

(D) A massa de oxigênio existente na amostra de ácido 
ascórbico isolado de frutas cítricas é 8,46g.

(E) A segunda amostra do ácido ascórbico contém im-
purezas de outros compostos orgânicos.

 80QUESTÃO

Os cinco isômeros de fórmula C6H14 podem apresentar 
isomeria:

(A) óptica e geométrica.
(B) cis-trans e de função.
(C) de função e de posição.
(D) de cadeia e de posição.
(E) de cadeia e metameria
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