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L Í N G U A

P O R T U G U E S A

1. Observe o título abaixo.

USP lança simulador solar para comparar consumo de energia
Fonte: Disponível em: <http://tvuol.uol.com.br/assistir.htm?video=usp-lanca-simulador-solar-para-comparar-consumo-deenergia-04028D1C396CCC994326&tagIds=1111&orderBy=mais-recentes&edFilter=editorial&time=all&currentPage=1>.
Acesso em: 27 mar. 2013.

No título da notícia, “simulador solar” exerce a função sintática de
a.
b.
c.
d.
e.

sujeito.
objeto direto.
adjunto adverbial.
predicativo do sujeito.
complemento nominal.

O poema abaixo se refere à questão 2.

Via láctea – Soneto XIII
“Ora (direis) ouvir estrelas! Certo
Perdeste o senso!” E eu vos direi, no entanto,
Que, para ouvi-las, muita vez desperto
E abro as janelas, pálido de espanto…
E conversamos toda a noite, enquanto
A via láctea, como um pálio aberto,
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto,
Inda as procuro pelo céu deserto.
Direis agora: “Tresloucado amigo!
Que conversas com elas? Que sentido
Tem o que dizem, quando estão contigo?”
E eu vos direi: “Amai para entendê-las:
Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas”.
Fonte: BILAC, O. Poesias. Organização e prefácio: Ivan Teixeira. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 53.

2. Nesse poema parnasiano predomina a
a.
b.
c.
d.
e.

descrição objetiva dos fatos.
referência à mitologia clássica.
impassibilidade diante do amor.
preocupação com a arte pela arte.
exaltação do sentimento amoroso.

3. Assinale a alternativa em que o pronome está colocado de acordo com a norma padrão da Língua
Portuguesa.
a.
b.
c.
d.
e.

Nunca percebemos quem enganava-nos.
Contaria-me a verdade, se me amasse.
Me esqueci de dizer que volto amanhã.
Em se tratando de dança, sei tudo.
Por favor, se arrume e prossiga.
3
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4. Na oração “Ninguém sairá sem mim.”, o uso do pronome pessoal mim se justifica, pois o mesmo é
a.
b.
c.
d.
e.

objeto direto.
complemento nominal.
precedido de preposição.
sujeito de um verbo de ação.
sujeito de um verbo no infinitivo.

O texto abaixo se refere à questão 5.
(...)
Conjuro-te a que me digas por que é que te empenhaste em me encantar como fizeste, se já
sabias que me havias de abandonar? Por que é que puseste tanto empenho em me tornar infeliz? Por
que não me deixaste em paz no meu convento? Tinha-te feito algum mal? Perdoa-me! (...)
Fonte: ALCOFORADO, S. M. Cartas portuguesas. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/55734582/37706233-CartasPortuguesas>. Acesso em: 2 set. 2012.

5. No texto, a função da linguagem predominante é a
a.
b.
c.
d.
e.

metalinguística.
referencial.
apelativa.
poética.
fática.

O poema abaixo se refere à questão 6.

Lira XIV
Minha bela Marília, tudo passa;
A sorte deste mundo é mal segura;
Se vem depois dos males a ventura,
Vem depois dos prazeres a desgraça.
(...)
Fonte: GONZAGA, T. A. Marília de Dirceu. Disponível em: <http://www.culturabrasil.org/mariliadedirceu.htm>.
Acesso em: 20 mar. 2013.

6. A estrofe exemplifica um dos tópicos recorrentes do Arcadismo, o Carpe Diem, que pode ser explicado
como sendo
a.
b.
c.
d.
e.

o elogio à simplicidade.
a defesa da vida no campo.
a eliminação do que é inútil.
o estabelecimento do equilíbrio clássico.
o aproveitamento do momento presente.

7. Considere estas sentenças e observe os destaques.
I.
II.
III.
IV.
V.

Apareceu, enfim, o cortejo real.
Fez ontem três anos que ele se doutorou.
Meia-noite: surgiu o Ano Novo!
Há grandes poetas no Brasil.
Correm, pela cidade, os boatos mais contraditórios.
Fonte: LIMA, C. H. R. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 42. Ed., 2002.

As expressões destacadas são sujeito das orações apenas nas sentenças
a.
b.
c.
d.
e.

I, III e V.
II, III e IV.
I e IV.
IV e V.
III e IV.
4
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O poema abaixo se refere à questão 8.

A palo seco
Se diz a palo seco
o cante sem guitarra;
o cante sem; o cante;
o cante sem mais nada;
se diz a palo seco
a esse cante despido:
ao cante que se canta
sob o silêncio a pino.
O cante a palo seco
é o cante mais só:
é cantar num deserto
devassado de sol;
é o mesmo que cantar
num deserto sem sombra
em que a voz só dispõe
do que ela mesma ponha.
(...)
A palo seco existem
situações e objetos:
Graciliano Ramos,
desenho de arquiteto,
as paredes caiadas,
a elegância dos pregos,
a cidade de Córdoba,
o arame dos insetos.
Eis uns poucos exemplos
de ser a palo seco,
dos quais se retirar
higiene ou conselho:
não o de aceitar o seco
por resignadamente,
mas de empregar o seco
porque é mais contundente.
Fonte: NETO, J. C. M. Poesias completas. Rio de Janeiro: José Olympio, 3. ed., 1979, p. 160-5.

8. Segundo o poema, é possível inferir que um canto “a palo seco” é o mesmo que um canto com
a.
b.
c.
d.
e.

descomedimento.
rebuscamento.
instrumento.
sobriedade.
vestimenta.

5
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O poema abaixo se refere à questão 9.

Olha, Marília, as flautas dos pastores
Olha, Marília, as flautas dos pastores,
Que bem que soam, como estão cadentes!
Olha o Tejo a sorrir-te! Olha não sentes
Os Zéfiros brincar por entre as flores?
Vê como ali, beijando-se os Amores
Incitam nossos ósculos ardentes!
Ei-las de planta em planta as inocentes,
As vagas borboletas de mil cores!
Naquele arbusto o rouxinol suspira,
Ora nas folhas a abelhinha para,
Ora nos ares sussurrando gira:
Que alegre campo! que manhã tão clara!
Mas ah! Tudo o que vês, se eu te não vira,
Mais tristeza que a morte me causara.
Fonte: BOCAGE, M. M. B. Disponível em: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/bocage/sonetos-e-outrospoemas.php>. Olha, Marília, as flautas dos pastores. Acesso em: 20 mar. 2013.

9. A influência da mitologia clássica nas produções literárias do Arcadismo é verificada, nesse soneto de
Bocage, no verso
a.
b.
c.
d.
e.

“Olha o Tejo a sorrir-te! Olha não sentes”.
“Os Zéfiros brincar por entre as flores?”.
“Olha, Marília, as flautas dos pastores”.
“Mais tristeza que a morte me causara”.
“Naquele arbusto o rouxinol suspira”.

10. Todas as palavras estão escritas corretamente na alternativa
a.
b.
c.
d.
e.

gentilesa, jiló, chícara e seissentos.
certesa, geada, feixe e consciência.
baronesa, genjibre, caixa e paciência.
sobremesa, pajem, xampu e exceção.
tristesa, bandeja, xampu e beneficiência.

O texto abaixo se refere à questão 11.
(...) Alarmou-se. Ouvira falar em juros e em prazos. Isto lhe dera uma impressão bastante penosa:
sempre que os homens sabidos lhe diziam palavras difíceis, ele saía logrado. (...)
Fonte: RAMOS, G. Vidas Secas. Rio de Janeiro: Record, 2008.

11. Os trechos “uma impressão bastante penosa” e “palavras difíceis” classificam-se, respectivamente,
como
a.
b.
c.
d.
e.

objeto direto e objeto direto.
objeto indireto e objeto direto.
sujeito simples e objeto direto.
objeto indireto e objeto indireto.
sujeito simples e sujeito simples.
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O soneto abaixo se refere à questão 12.

Aos afetos e lágrimas derramadas na ausência da dama a quem queria bem
Ardor em firme coração nascido;
Pranto por belos olhos derramado;
Incêndio em mares de água disfarçado;
Rio de neve em fogo convertido:
Tu, que um peito abrasas escondido;
Tu, que em um rosto corres desatado;
Quando fogo, em cristais aprisionado;
Quando cristal, em chamas derretido.
Se és fogo, como passas brandamente,
Se és neve, como queimas com porfia?
Mas ai, que andou Amor em ti prudente!
Pois para temperar a tirania,
Como quis que aqui fosse a neve ardente,
Permitiu parecesse a chama fria.
Fonte: MATOS, G. Disponível em: <http://www.sonetos.com.br/sonetos.php?n=620>. Aos afetos e lágrimas derramadas na
ausência da dama a quem queria bem. Acesso em: 07 mar. 2013.

12. Sobre o soneto, é correto afirmar que o eu lírico
a.
b.
c.
d.

revela sua culpa por um amor proibido.
tenta resistir em vão ao ímpeto da paixão que o consome.
expressa seus sentimentos contraditórios, ao contrapor os elementos da natureza “fogo” e “neve”.
lamenta-se por não ser correspondido nos seus sentimentos, utilizando a imagem metafórica da
“neve”.
e. desiste de lutar pelo seu amor não correspondido, por meio do jogo de palavras contraditórias
“chama fria”.
O poema abaixo se refere à questão 13.

A uma passante
A rua em torno era um frenético alarido.
Toda de luto, alta e sutil, dor majestosa,
Uma mulher passou, com sua mão suntuosa
Erguendo e sacudindo a barra do vestido.
Pernas de estátua, era-lhe a imagem nobre e fina.
Qual bizarro basbaque, afoito eu lhe bebia
No olhar, céu lívido onde aflora a ventania,
A doçura que envolve e o prazer que assassina.
Que luz... e a noite após! – Efêmera beldade
Cujos olhos me fazem nascer outra vez,
Não mais hei de te ver senão na eternidade?
Longe daqui! Tarde demais! Nunca talvez!
Pois de ti já me fui, de mim tu já fugiste,
Tu que eu teria amado, ó tu que bem o viste!
Fonte: BAUDELAIRE, C. As flores do mal. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985, p. 345.
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13. A situação apresentada no poema permite afirmar que
a.
b.
c.
d.
e.

a rua por onde passou a mulher era calma e silenciosa.
o eu lírico e a mulher já se conheciam de outras ocasiões.
a beleza da mulher era efêmera, isto é, logo ela ficaria feia.
o vestido da mulher era tão curto que mostrava o seu corpo.
a mulher se destacou na rua e causou um impacto no eu lírico.

O texto abaixo se refere à questão 14.
Abriam-se as aulas a 15 de fevereiro.
De manhã, à hora regulamentar, compareci. O diretor, no escritório do estabelecimento, ocupava
uma cadeira rotativa junto à mesa de trabalho. Sobre a mesa um grande livro abria-se em colunas
maciças de escrituração e linhas encarnadas.
(...)
Soldavam-se nele o educador e o empresário com uma perfeição rigorosa de acordo, dois lados da
mesma medalha; opostos, mas justapostos.
Quando meu pai entrou comigo havia no semblante de Aristarco uma pontinha de aborrecimento.
Decepção talvez de estatística, o número dos estudantes novos não compensando o número dos
perdidos, as novas entradas não contrabalançando as despesas do fim do ano... Mas a sombra de
despeito apagou-se logo, como o resto de túnica que apenas tarda a sumir-se numa mutação à vista; e
foi com uma explosão de contentamento que o diretor nos acolheu.
Sua diplomacia dividia-se por escaninhos numerados, segundo a categoria de recepção que queria
dispensar. Ele tinha maneiras de todos os graus, segundo a condição social da pessoa. As simpatias
verdadeiras eram raras. No âmago de cada sorriso morava-lhe um segredo de frieza que se percebia
bem. E duramente se marcavam distinções políticas, distinções financeiras, distinções baseadas na
crônica escolar do discípulo, baseadas na razão discreta das notas do guarda-livros. Às vezes, uma
criança sentia a alfinetada no jeito da mão a beijar. Saía indagando consigo o motivo daquilo, que não
achava em suas contas escolares... O pai estava dois trimestres atrasado.
Por diversas causas a minha recepção devia ser das melhores. Efetivamente; Aristarco levantouse ao nosso encontro e nos conduziu à sala especial das visitas.
(...)
Fonte: POMPEIA, R. O ateneu. São Paulo: Ática, s.d., p. 18-9.

14. Segundo o texto, o diretor Aristarco
a.
b.
c.
d.
e.

trata com frieza e desprezo os alunos cujos pais não pagam a escola.
recebe os pais e os alunos diplomaticamente e sem fazer distinções.
está decepcionado, pois há mais alunos novos do que perdidos.
considera a condição social das pessoas algo irrelevante.
acolhe as crianças dando alfinetadas nas mãos delas.

15. Assinale a alternativa que apresenta a frase correta quanto à ortografia.
a.
b.
c.
d.
e.

O país alerta sobre perigo de guerra iminente.
Felipe tem dez anos e mau sabe fazer contas.
É um segredo de família. Conto com sua descrição!
Não faço ideia do motivo pelo qual ele pediu demição.
Quando chegamos ao cinema, a cessão já havia começado.
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O poema abaixo se refere à questão 16.

Cidadezinha Qualquer
Casas entre bananeiras
mulheres entre laranjeiras
pomar amor cantar.
Um homem vai devagar.
Um cachorro vai devagar.
Um burro vai devagar.
Devagar... as janelas olham.
Êta vida besta, meu Deus.
Fonte: ANDRADE, C. D. Cidadezinha qualquer. In: Poesia completa & prosa. Rio de Janeiro: José Aguillar, 1967, p. 67.

16. No poema “Cidadezinha Qualquer” está presente uma figura de linguagem denominada personificação,
que é empregada como um recurso estilístico para indicar
a.
b.
c.
d.
e.

a vida pacata que as pessoas das pequenas cidades levam.
a curiosidade das pessoas que olham através das janelas.
o apreço do eu lírico pela vida nas cidades pequenas.
a rotina dos moradores de uma cidadezinha rural.
o desprezo do eu lírico pela vida alheia.

O poema abaixo se refere à questão 17.

Ismália
Quando Ismália enlouqueceu,
Pôs-se na torre a sonhar...
Viu uma lua no céu,
Viu outra lua no mar.
No sonho em que se perdeu,
Banhou-se toda em luar...
Queria subir ao céu,
Queria descer ao mar...
(...)
Fonte: GUIMARAENS, A. Disponível em: <www.releituras.com/alphonsus_ismalia.asp>. Ismália. Acesso em: 15 mar. 2013.

17. No poema, a loucura de Ismália é representada por meio de uma dualidade expressa
a.
b.
c.
d.
e.

pelo sonho louco de morar na torre.
pela intenção de banhar-se em luar.
pelo isolamento propiciado pela torre.
pela possibilidade de alcançar a lua no céu e a lua no mar.
pelo desejo de mover-se ao céu e, ao mesmo tempo, ao mar.

9
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O poema abaixo se refere à questão 18.
Enquanto pasta alegre o manso gado,
Minha bela Marília, nos sentemos
À sombra deste cedro levantado.
Um pouco meditemos
na regular beleza,
Que em tudo quanto vive nos descobre
A sábia Natureza.
(...)
Fonte: GONZAGA, T. A. Marília de Dirceu. Disponível em: <http://www.culturabrasil.org/mariliadedirceu.htm>.
Acesso em: 20 mar. 2013.

18. O vocativo “Minha bela Marília” exerce a função de qual elemento da comunicação na estrofe citada?
a.
b.
c.
d.
e.

Canal.
Código.
Emissor.
Receptor.
Contexto de produção.

O poema abaixo se refere à questão 19.

As pombas
Vai-se a primeira pomba despertada...
Vai-se outra mais... mais outra... enfim dezenas
De pombas vão-se dos pombais, apenas
Raia sanguínea e fresca a madrugada...
E à tarde, quando a rígida nortada
Sopra, aos pombais de novo elas, serenas,
Ruflando as asas, sacudindo as penas,
Voltam todas em bando e em revoada...
Também dos corações onde abotoam,
Os sonhos, um por um céleres voam,
Como voam as pombas dos pombais;
No azul da adolescência as asas soltam
Fogem... Mas aos pombais as pombas voltam,
E eles aos corações não voltam mais...
Fonte: CORREIA, R. In: ABDALA JR., B. Antologia da poesia brasileira – realismo e parnasianismo. São Paulo: Ática, 1985, p. 35.

19. No poema, “pombas” é uma metáfora que representa
a.
b.
c.
d.
e.

a ausência de amor.
a espera pela morte.
os sonhos da juventude.
os corações dos amantes.
o envelhecimento precoce.

10
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O texto abaixo se refere à questão 20.
(...)
Em Peri o sentimento era um culto, espécie de idolatria fanática, na qual não entrava um só
pensamento de egoísmo; amava Cecília não para sentir um prazer ou ter uma satisfação, mas para
dedicar-se inteiramente a ela, para cumprir o menor dos seus desejos, para evitar que a moça tivesse
um pensamento que não fosse imediatamente uma realidade.
(...)
Fonte: ALENCAR, J. O guarani. São Paulo: Ateliê Editorial, 1999, p. 114.

20. De acordo com o trecho, o personagem Peri
a.
b.
c.
d.
e.

evita que os desejos da amada se tornem realidade.
quer garantir a felicidade da amada a todo custo.
espera que a amada reconheça seus esforços.
procura satisfazer os seus próprios desejos.
agrada a amada para receber o amor dela.

M A T E M Á T I C A

21. Na divisão do polinômio p(x) = x3 + x2 + x + 1 por um polinômio d(x), o quociente é q(x) = x + 1 e o resto
é o polinômio nulo. Nessa situação, pode-se afirmar que o grau de d(x) é igual a
a.
b.
c.
d.
e.

1.
2.
3.
4.
5.

22. Uma patinadora sobe em linha reta uma pista inclinada 2 graus, em relação ao solo, a uma velocidade
constante de 3 metros por segundo. Sabe-se que a altura da pista, em relação ao chão, é de
10 metros. Aproximando o sen2° = 0,035, o tempo que a patinadora levou para percorrer toda a pista
foi de, aproximadamente,
a.
b.
c.
d.
e.

1 minuto e 35 segundos.
1 minuto e 5 segundos.
135 minutos.
95 minutos.
3 minutos.

23. Fernando investiu R$ 4.000,00 em ações. No primeiro mês, perdeu 30% do total investido e, no
segundo, recuperou 40% do que havia perdido. Em porcentagem, qual foi o prejuízo sobre o
investimeno inicial após os dois meses?
a.
b.
c.
d.
e.

10%.
15%.
18%.
20%.
25%.
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24. Sejam as funções definidas por f(x) = cos x e g(x) = x. A respeito do ponto de intersecção entre as
curvas dessas funções, está correto afirmar que a abscissa está entre
a.
b.
c.
d.
e.

0 e +0,5.
-0,5 e 0.
-2 e -1.
0 e +1.
-1 e 0.

25. Uma lata cilíndrica com 28 cm de altura tem uma miniatura perfeitamente semelhante com 7 cm de
altura. Se a miniatura tem 100 ml de volume, qual é o volume da lata original?
a.
b.
c.
d.
e.

2800 ml.
3200 ml.
4800 ml.
5200 ml.
6400 ml.

26. Na figura fora de escala a seguir, a região assinalada é limitada por arcos de circunferência com
centros nos vértices de um quadrado de lado 6 cm.

Admitindo  = 3,14, o número inteiro mais próximo da medida da área da região assinalada, em cm2, é
a.
b.
c.
d.
e.

4.
5.
6.
7.
8.

27. A média aritmética dos números 0,666...,
a.

41
.
60

b.

41
.
90

c.

65
.
90

d.

45
.
90

e.

43
.
30

1
e 0,2 é igual a
2
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28. A representação do conjunto solução da equação trigonométrica sen 2x +

 = 0 no ciclo

6

trigonométrico, considerando 0 ≤ x ≤ 2, se faz por meio de, exatamente,
a.
b.
c.
d.
e.

4 pontos.
6 pontos.
8 pontos.
10 pontos.
12 pontos.

29. Na identidade de polinômios a(x - 2) + b(x + 2) = 2x + 8, as constantes reais a e b são,
respectivamente, iguais a
a.
b.
c.
d.
e.

1 e -3.
1 e 3.
-1 e -3.
-1 e 3.
-2 e 2.

30. A equação da reta que tem intersecção com o eixo x no ponto de coordenadas (8, 0) e intersecção
com o eixo y no ponto de coordenadas (0, - 6) é
a. y = 8x - 6.
b. 8x - 6y = 0.
c. y = -

3
x - 6.
4

d. 4x - 3y + 24 = 0.
e. 4y - 3x + 24 = 0.
31. No plano cartesiano, são dados os pontos P ( -1, 4), Q ( 2, 2) e R ( -2, -1). O perímetro do triângulo
PQR, em unidades de comprimento, é igual a
a.

26 +

13 .

b. 5 +

13 .

c. 5 +

13 (1 +

d.

13 (1 +

e. 2 +

2 ).

2 ).

13 .

32. Os pontos A(3 m + 1, 15) e B(m, 3) pertencem ao 2o quadrante do plano cartesiano. Para que a
distância entre eles seja igual a 13, o valor de m deve ser igual a
a.
b.
c.
d.
e.

- 1.
- 2.
- 3.
2.
3.

13
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33. O ponto de intersecção entre as retas a e b representadas na figura tem coordenadas

a.

2
5
, 11 11

b.

20 - 15
.
,
13
13

c.

20
15
.
, 11
11

d.

2
5
.
, 13
13

e.

-

2 13
,
13 5

.

.

34. No universo dos números reais, qual é o menor número inteiro que satisfaz a inequação
log0,2 (3x - 1) ≤ log0,2 (x + 4)?
a.
b.
c.
d.
e.

-2.
2.
-3.
3.
5.

35. A fórmula, a seguir, é utilizada para efetuar a potenciação de um número complexo  na forma
trigonométrica e é conhecida como Fórmula de De Moivre, em homenagem a Abraham De Moivre
(1667 – 1754).
Para n  Z, || . (cos + i . sen)n = ||n . cos (n) + i . sen (n)
Considere  = 2 cos  + i . sen  . A forma algébrica de 20 é
3
3
a. 219 . (1 + i 3 ).
b. 219 . (-1 + i 3 ).
c. 219 . (1 - i 3 ).
d. 220 . (-1 + i 3 ).
e. 220 . (1 - i 3 ).
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36. Suponha que um produtor de café saiba que o consumo c de toneladas de café em uma região é
64,8
calculado pela fórmula c =
, em que p é o preço (em reais) por tonelada de café após t semanas,
p
obtido pela fórmula p = 0,2t + 4. Nessas condições, quantas toneladas de café serão consumidas após
7 semanas?
a.
b.
c.
d.
e.

12.
18.
20.
24.
36.

37. Considere as seguintes afirmações:
I.
II.
III.
IV.

Três retas sempre determinam um plano.
Três pontos não colineares determinam um plano.
Por um ponto passa uma única reta.
Dois pontos distintos determinam uma única reta.

É verdadeiro apenas o que se afirma em
a.
b.
c.
d.
e.

II e IV.
II e III.
III e IV.
I e II.
I e IV.

2x + 2y + 2z = 12
38. A solução do sistema linear

x + 3 y + 2z = 13

é uma terna ordenada (x, y, z), cujo valor da sentença

4 x + 2y - z = 5
z - x + y é igual a
a.
b.
c.
d.
e.

0.
1.
2.
3.
4.

39. Abandonada de uma altura de 20 centímetros, uma bola de ping-pong vai pulando sucessivamente até
parar. Considerando que, a cada pulo, ela alcança exatamente a metade da altura anterior, quando ela
tocar o chão pela terceira vez, já terá percorrido verticalmente um total de
a.
b.
c.
d.
e.

40 cm.
50 cm.
60 cm.
70 cm.
80 cm.

40. Considere as matrizes A = (ai j )4 X 3, com ai j = i2 - 2j e B = (bi j )3 X 3, com bi j = i + j. Sendo a matriz C o
produto entre as matrizes A e B, o elemento c32 é igual a
a.
b.
c.
d.
e.

27.
36.
42.
56.
62.
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F Í S I C A

41. Um passageiro observou que em 4 segundos o táxi em que viajava alterou a velocidade de 40 km/h
para 90km/h. A aceleração escalar média aproximada do táxi é igual a
a.
b.
c.
d.
e.

1,0 m/s2.
1,5 m/s2.
2,0 m/s2.
2,6 m/s2.
3,5 m/s2.

42. A miopia é um problema de visão que pode ser compensado por meio de lentes divergentes, como a
mostrada na figura a seguir.

Fonte: Disponível em <http://www.ruadireita.com/saude/info/quando-a-visao-e-prejudicada> Acesso em: 15 out. 2011.

Uma imagem fornecida por esse tipo de lente é
a.
b.
c.
d.
e.

real ou virtual, dependendo da distância em que o objeto se encontra da lente.
sempre virtual, independentemente da distância em que se encontra o objeto.
sempre real, independentemente da distância em que se encontra o objeto.
real ou virtual, dependendo da distância entre a lente e o olho.
sempre virtual e maior que o objeto.

43. Um balão cheio de gás hélio tem um volume de 2 L quando solto próximo à superfície da Terra, no
nível do mar, e está numa temperatura de 27°C. Ao atingir uma certa altitude, a temperatura está em
7°C e a pressão do ar é de 0,8 atm. O novo volume aproximado do balão será de
a.
b.
c.
d.
e.

1,5 L.
1,8 L.
2,0 L.
2,3 L.
2,5 L.

44. O Sol, quando se encontra próximo ao horizonte, nos aparece em uma posição mais elevada no céu
do que realmente está. Assim, mesmo depois que o Sol se põe, ainda temos luminosidade por um
tempo. Isso ocorre devido à influência da atmosfera da Terra. Se não houvesse atmosfera em nosso
planeta, a luz não perduraria por alguns minutos após o pôr do Sol e ficaríamos instantaneamente no
escuro. Esse aparente deslocamento do Sol ocorre devido à
a. refração da luz nas camadas da atmosfera, entortando a trajetória dos raios luminosos.
b. reverberação da luz na atmosfera terrestre, fazendo com que a luz perdure por mais tempo.
c. reflexão da luz nas camadas da atmosfera, projetando o Sol para uma posição mais elevada no
céu.
d. reflexão total da luz solar na atmosfera, projetando o Sol para uma posição mais elevada no céu.
e. difração dos raios luminosos pela atmosfera, resultando na ilusão visual de que o Sol está mais
elevado.
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45. O comprimento de um trilho ferroviário de aço foi medido no inverno a 5°C e no verão a 35°C. As
medidas obtidas para seu comprimento foram de 24000,00 mm e 24008,64 mm, respectivamente.
Nessas condições, o coeficiente de dilatação linear do aço é, em °C-1, igual a:
a.
b.
c.
d.
e.

0,000001.
0,000008.
0,000012.
0,000024.
0,000036.

46. No circuito elétrico representado na figura a seguir, os fios possuem resistência elétrica desprezível e
todos os aparelhos funcionam com a potência indicada quando submetidos a uma tensão de 110 V.

A intensidade da corrente elétrica na tomada é de
a.
b.
c.
d.
e.

2 A.
3 A.
4 A.
5 A.
6 A.

47. Os dentistas utilizam uma haste, como a indicada na figura a seguir, para ver os dentes do paciente
com mais facilidade.

Além da curvatura da haste que facilita a visão de todos os cantos da boca, ela possui um espelho que
amplia a imagem. Esse espelho é
a.
b.
c.
d.
e.

plano.
côncavo.
convexo.
translúcido.
transparente.
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Q U Í M I C A

48. Numa chama de gás, na qual o metano se combina com o oxigênio, os átomos de hidrogênio são
arrancados da molécula tetraédrica de metano pelos átomos de oxigênio, para formar moléculas de
água, e o átomo de carbono remanescente capta átomos de oxigênio, para formar o dióxido de
carbono. Quando o suprimento de ar é limitado, o carbono pode ser oxidado de forma incompleta,
formando o monóxido de carbono.
Fonte: adaptado de: ATKINS, P. W. Moléculas. 1. ed., 2002, p. 34.

As transformações estão representadas a seguir nas equações não balanceadas.
I.

CH4(g) + O2(g)

CO2(g) + H2O(g)

II. CH4(g) + O2(g)

CO(g) + H2O(g)

Na produção de 175 g de monóxido de carbono, quantos gramas de metano serão consumidos?
Dados: 16O8;
a.
b.
c.
d.
e.

12

C6; 1H1.

1.000 g.
300 g.
100 g.
30 g.
10 g.

49. A expressão correta para a constante de ionização do ácido hipocloroso (HClO) é:
a.

K a  [ H ]  [ ClO ]
.
[ HClO]

b.

K a  [ OH ]  [ Cl ]
[ HClO]

c.

K a  [ H ]  [ HClO ]
.
[ ClO]

d.

K a  [ H ]  [ ClO]

e.

K a  [ H  ]  [ ClO ]

[ HClO ]

[ HClO ]

.

.

-7

50. A análise de uma amostra de água mineral demonstra que a 25°C, a [H+] é de 2,0 . 10 mol/L.
Assinale a alternativa que apresenta a concentração de íons OH da solução e o caráter (ácido-base).
-14

Dados: kw = 1,0 . 10 (mol/L)2.
-

a.
b.
c.
d.
e.

Concentração de OH (moL/L)
5,0 . 10-8
5,0 . 10-8
5,0 . 10-8
5,0 . 10-7
0,5 . 10-9

Caráter da solução
neutro
básico
ácido
neutro
básico
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51. Os investigadores analisaram os níveis de dois isótopos, elementos químicos no manto da Terra
chamados háfnio 182 e tungstênio 182. Durante vários milhões de anos, o háfnio se deteriorou para
converter-se em tungstênio. Esse material se incorporou ao núcleo da Terra quando ele estava se
formando.
Fonte: Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/pesquisa-indica-que-terra-e-70-milhoes-de-anos-maisjovem>. Acesso em: 22 fev. 2011.

Avalie as afirmações a seguir:
I.

Háfnio 182 e tungstênio 182 são isóbaros entre si.

II. Háfnio 182 e tungstênio 182 são isótopos entre si.
III. Háfnio 182 e háfnio 180 são isótopos do elemento químico háfnio.
Indica a relação entre os elementos químicos háfnio e tungstênio a alternativa
a. I, II e III.
b. II apenas.
c. I e II apenas.
d. I e III apenas.
e. II e III apenas.
52. A menor cetona possível é a ____ que é conhecida popularmente como ____.
O ácido presente nas formigas recebeu o nome de ácido ____. É um ácido ____ de 1 átomo de
carbono e seu nome oficial é ácido ____.
Os ____, ____ e ____ apresentam uma boa volatilidade, principalmente se tiverem cadeias carbônicas
curtas, sendo alguns deles muito usados no cotidiano.
Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente as frases anteriores.
a. propanona; cetona; formicida; carbonílico; etanóico; ésteres; aminas; álcoois.
b. acetona; formol; fórmico; carbonílico; metanóico; aldeídos; hidrocarbonetos; cetonas.
c. pentanona; acetona; formídico; carboxílico; etanóico; aminas; ácidos carboxílicos; aldeídos.
d. etanona; acetona; formicida; carboxílico; etanóico; éteres; amidas; hidrocarbonetos.
e. propanona; acetona; fórmico; carboxílico; metanóico; álcoois; cetonas; éteres.
53. Alunos do Ensino Médio da rede SESI-SP foram encarregados de caracterizar um elemento químico.
Após a distribuição eletrônica com o uso do Diagrama de Pauling, obteve-se a seguinte ordem
crescente de energia: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p4.
O grupo concluiu que
I.

o elemento é representativo.

II. trata-se de um ametal, da família dos calcogênios.
III. ao realizar interações iônicas formam íons com valência -2.
IV. o elemento localiza-se na coluna IVA da tabela periódica.
Estão corretas somente as afirmações
a. I e IV.
b. II e IV.
c. I, II e III.
d. I, III e IV.
e. II, III e IV.
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54. A evaporação da água de rios, mares, lagos e lagoas conduz a formação de nuvens. A água presente
nas nuvens precipita na forma de chuva que no seu percurso carregará partículas sólidas, líquidos e
também gases que podem ser poluentes ou não. A água em terra se mistura a muitas outras partículas
presentes no asfalto, cimento ou solo. A água se infiltrará pelas diversas camadas do solo e, se não
sofrer contaminações, será de boa qualidade.
A infiltração da água no solo corresponde a um processo natural de filtração que a separa de
a.
b.
c.
d.
e.

partículas sólidas.
misturas homogêneas.
gases nela dissolvidos.
líquidos a ela misturados.
substâncias nela dissolvidas.

B I O L O G I A

55. Os princípios gerais da hereditariedade, estabelecidos no início do século XX, podem ser resumidos
nos seguintes pontos:
I.
II.
III.
IV.
V.

os filhos herdam dos pais “instruções genéticas”, os genes, a partir das quais desenvolvem suas
características;
os genes são transmitidos de geração a geração através dos gametas;
cada gameta contém um conjunto completo de genes, típico da espécie;
os genes ocorrem aos pares em cada indivíduo, pois este se forma pela fusão de dois gametas,
um de origem materna e o outro de origem paterna;
a única versão do gene recebida da mãe é denominada alelo, e se mistura no filho, separando-se
quando este forma gametas.

Em relação aos princípios da hereditariedade, estão corretas as afirmativas
a.
b.
c.
d.
e.

I, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III, apenas.
I, II, III e IV, apenas.
I, II, III, IV e V.

56. Em homens e mulheres, a fisiologia dos órgãos reprodutores apresenta muitas semelhanças. Em
ambos os sexos encontramos glândulas que, embora anatomicamente diferentes, apresentam funções
idênticas. A única glândula exclusiva do aparelho reprodutor masculino é
a.
b.
c.
d.
e.

a próstata.
o testículo.
o epidídimo.
o corpo cavernoso.
a vesícula seminal.

57. Conhecer os fundamentos da reprodução humana é importante para exercer a cidadania, não apenas
por permitir à pessoa maior controle sobre a própria reprodução, mas também por permitir que muitos
casais solucionem dificuldades biológicas para procriar. Os tratamentos podem variar, desde
a.
b.
c.
d.
e.

a vasectomia, pílula do dia seguinte e dispositivo intrauterino.
o método do ritmo ovulatório, camisinha e a laqueadura tubária.
pílulas anticoncepcionais, cremes e geléias espermicidas e diafragma.
implantação de embriões, geléias espermicidas, fertilização in vitro e vasectomia.
injeções de hormônios e correção cirúrgica de órgãos genitais, fertilização in vitro e implantação de
embriões no útero.
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58. A imagem a seguir é um exemplo de relação entre a anêmona-do-mar e o paguro. Esse crustáceo vive
geralmente dentro de conchas vazias de gastrópodes e coloca sobre a concha uma ou mais
anêmonas. O paguro, ao se deslocar, possibilita maior chance de obtenção de alimento para a
anêmona, que normalmente vive fixa na rocha. Por outro lado, a anêmona possui células urticantes
que utiliza para matar suas presas e acaba por proteger o paguro de seus predadores.

A interação interespecífica-harmônica abordada no texto é chamada de
a.
b.
c.
d.
e.

colônia.
sociedade.
mutualismo.
parasitismo.
protocooperação.

59. Algumas espécies de animais sofrem processos de metamorfose a partir de uma fase larval. Podemos
notar que girinos, quando se transformam em sapos adultos, perdem a cauda que apresentavam no
ambiente aquático, porque essa parte do corpo não é mais necessária no ambiente terrestre. Essa
perda não causa nenhum dano ao animal e acontece por meio da ação de organelas celulares
denominadas lisossomos, num processo de
a.
b.
c.
d.
e.

destruição da cauda por autofagia.
digestão da cauda por autodestruição ou autólise.
englobamento das células da cauda por fagocitose.
absorção do conteúdo celular dentro do vacúolo digestivo.
eliminação das células caudais pelo processo de clasmocitose.

60. As moléculas de glicose e de frutose apresentam, em fórmulas estruturais diferentes, a mesma
quantidade de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio ali representados. Isso significa que as duas
substâncias são
a.
b.
c.
d.
e.

monossacarídeos de cadeias abertas.
insolúveis em água.
isômeras entre si.
catalisadoras.
esteroides.
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