MEDICINA

Leia com atenção

• Esta prova tem duração de 5 horas e é constituída de 10 questões objetivas em cada uma das seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa
História
Geografia
Língua Estrangeira (Inglês/Espanhol)

Biologia
Matemática
Física
Química

• Mantenha sua cédula de identidade sobre a carteira.

• Atenda às determinações do fiscal de sala.
• Na folha de respostas dos testes, assinale apenas uma alternativa, usando caneta esferográfica azul ou preta e

preenchendo com cuidado o alvéolo correspondente. Não rasure ou amasse a folha de respostas nem a utilize para
qualquer outra finalidade. Será anulada a questão em que for assinalada mais de uma alternativa ou que estiver
totalmente em branco.
• Língua Estrangeira – Escolha o idioma (inglês ou espanhol) e faça SOMENTE a prova referente ao idioma escolhido.
• Utilize, para rascunhos, qualquer espaço disponível no caderno de questões.
• Após o término da prova, devolva ao fiscal de sala todo o material que você recebeu, devidamente identificado nos

locais adequados.

• Não será permitido ao candidato retirar-se da sala antes de decorrida uma hora e meia do início das provas, salvo em

caso de extrema necessidade.
• Ao final da prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, para assegurar a confiabilidade do

processo seletivo.

BOA PROVA!

A teus pés – Ana Cristina César
Obras
literárias

Língua Portuguesa
História
Geografia
Língua Estrangeira
(Inglês/Espanhol)
Biologia
Matemática
Física
Química
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Capitães de Areia – Jorge Amado
Os melhores poemas de Paulo Leminski - Paulo Leminski
Primeiras estórias – João Guimarães Rosa
Contos: Um apólogo, A cartomante, Missa do Galo, O
espelho e A Causa secreta - Machado de Assis
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REDAÇÃO
É inegável que vivemos um momento sem precedente no que tange ao acesso à informação. No
entanto, esse acesso não é tão simples e se reveste de aspectos que podem colocar em
questionamento a ideia de que ele seja ilimitado. A partir dessa afirmação, desenvolva um texto
argumentativo cujo tema seja:
A difícil e delicada arte de informar
Você deverá usar argumentos e informações que sustentem seu ponto de vista. Abaixo, há uma
coletânea de trechos que poderá ajudá-lo em sua reflexão.
1.

“A informação é o oxigênio da democracia.”

(Paula Martins e Arthur Massuda. O direito à informação pública. Disponível em <http://www.observatoriodaimprensa.com.br/ >)

2.

“Em sua primeira sessão, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) adotou

a resolução de que a liberdade de informação constitui o fundamento de todas as liberdades a que se
dedica a ONU. De 1946 até hoje, o regime internacional de direitos humanos vem aperfeiçoando essa
interpretação, a ponto de considerar a defesa e a promoção do direito à informação uma obrigação de
todos os Estados. O Brasil garante o direito de acesso a informações públicas na Constituição
Federal, mas não regulamentou, conforme padrões internacionais, de que modo esse direito deve ser
exercido, na prática. O resultado é que órgãos governamentais não levam em conta o direito humano
à informação no momento de divulgar ou classificar como sigilosa alguma documentação oficial.”
Paula Martins e Arthur Massuda. O direito à informação pública. Disponível em <http://www.observatoriodaimprensa.com.br/

3.

“A liberdade de imprensa deve ser vista como uma conquista democrática, com sabor de

cláusula pétrea. Insuscetível a qualquer discussão. A censura prévia, então, há de ser extirpada em
nome da democracia e do direito de acesso à informação. Cada um é responsável pelo que escreve
ou pelo que fala. Eis o sistema tradicional de responsabilização da imprensa. Com a chegada da
internet, esse sistema corre o risco de se tornar inócuo. Com ela, temos aprendido a lidar com
informações, em princípio, sem cara, sem DNA, sem assinatura. A disseminação indiscriminada,
desleal, é frequente e, muitas vezes, não se chega a um autor.
Ainda que encontremos o responsável, novos difusores fazem a informação proliferar em
velocidade exponencial. É fato que o anonimato transformou a web em um grande instrumento de
contestação a regimes autoritários, como visto no mundo árabe. Como encarar o anonimato na
internet, contudo, quando se trata do debate em sociedades democráticas? [...]”
Antônio Carlos de Almeida Castro e Pedro Ivo R. Velloso Cordeiro. A indelével memória do Google. Disponível em:
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/
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4.

“O WikiLeaks mudou o jornalismo para sempre? Talvez. Ou pode ser que o oposto tenha

acontecido. Pense sobre o que aconteceu em 2008, quando o WikiLeaks divulgou documentos que
sugeriam que o governo do Quênia havia saqueado o país. O interesse da grande mídia pelo tema foi
discreto. Então, seis meses atrás, o site adotou uma abordagem mais jornalística apresentando uma
edição de um vídeo gravado em Bagdá em 2007 que mostrava um helicóptero disparando contra
pessoas que pareciam desarmadas. A revelação atraiu atenção muito maior da imprensa. [...] A cada
lote de documentos vazados, o WikiLeaks adotou visão mais estratégica, e foi recompensado com
cobertura mais extensa de suas revelações.
A caminhada do WikiLeaks, de suas origens como site editado por usuários em direção a um
modelo editorial mais tradicional, foi longa, mas parece ter ajudado o site a cumprir seu manifesto e
divulgar documentos "com o máximo impacto possível".
Julian Assange, criador do WikiLeaks, aparentemente começou a compreender que é a
escassez, e não a onipresença, que atrai a cobertura. Em lugar de remover as cobertas e permitir que
todos vissem, começou a limitar as revelações ao conteúdo que pudesse ganhar valor por meio de
apresentação, edição e reportagem adicional.”

(Folha de S. Paulo, 14/12/2010)

5.

Fonte: Revista da Cultura. Edição 46, maio/2011. (Publicação da Livraria Cultura)

Vestibular UNITAU 2012

4

Rascunho da redação

Utilize este espaço para o rascunho da redação
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo:
Emoções (Carlos Heitor Cony)

Rio de Janeiro - Pode parecer sarcasmo ou leviandade, mas para o cronista mais ou menos
irresponsável que sou eu, a notícia da morte de Osama bin Laden teve, como subproduto, um mérito
considerável na mídia universal.
Ela chutou para escanteio o casamento real na Inglaterra, com Londres transformada numa
Disneylândia para adultos exaltados e para a mídia deslumbrada. Cansei de ver os cavalos da guarda
real.
Não fora a complicada e polêmica morte do terrorista mais procurado do mundo, estaríamos
ainda na base de procurar saber qual foi o primeiro café da manhã da lua de mel do casal, como era e
de que era feita a camisola do dia (ou da noite) que a nubente usou, os planos do príncipe de fecundar
a princesa para garantir a dinastia dos Windsor - temas palpitantes que a mídia exploraria até aos
limites permitidos pela decência pública.
Ficamos livres desses emocionantes detalhes e caímos, não no casamento real da Inglaterra,
mas na real de um mundo que não se parece com os filmes da Disney. Aliás, não se parece com filme
algum, embora produtores e cineastas já estejam levantando custos, locações, roteiros e elencos para
fazer dos "Seals" que mataram Osama bin Laden uma tropa de elite como a nossa, que baterá recordes
de bilheteria.
Em termos de espetáculo, estamos bem providos, pois além da caçada ao terrorista e do
casamento real, ficamos sabendo que nós, os homens deste pobre mundo, somos dotados de um "plus"
que a natureza nos deu para devidas ou indevidas finalidades.
Não somente os Windsor se preocupam em manter a dinastia. De certa forma, e com justificado
entusiasmo, todos colaboramos para aquela dinastia que Machado de Assis desprezou, fazendo seu
personagem mais importante não transmitir a ninguém o legado da miséria humana.
Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1005201105.htm. Data de acesso: 15/05/2011.

1

O “subproduto” a que o autor se refere no primeiro parágrafo consiste na:
a) concorrência com as notícias do casamento real.
b) invenção de uma realidade que não está em nenhum filme.
c) exibição da complicada e polêmica morte de Osama bin Laden.
d) possibilidade de a morte do terrorista ser filmada.
e) reflexão sobre uma obra de Machado de Assis.
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No primeiro parágrafo, o autor afirma que sua opinião pode parecer sarcástica ou leviana, porque
ela incide sobre:
a) a morte de uma pessoa.
b) o casamento real.
c) o espetáculo oferecido pela mídia.
d) a capacidade de procriação do homem comum.
e) o sensacionalismo dos filmes policiais.

3

No trecho “Ficamos livres desses emocionantes detalhes e caímos, não no casamento real da
Inglaterra, mas na real de um mundo que não se parece com os filmes da Disney”, a palavra “mas”
tem valor de:
a) oposição.
b) restrição.
c) retificação.
d) compensação.
e) contradição.

4

Considere as afirmações abaixo.
I-

Em [...] todos colaboramos para aquela dinastia que Machado de Assis desprezou, a
concordância é justificada por se tratar de um caso de silepse.

II-

Em “Não fora a complicada e polêmica morte do terrorista mais procurado do mundo,

estaríamos ainda na base de procurar saber qual foi o primeiro café da manhã [...]”, a relação
estabelecida, apesar da ausência de conjunção, é de condicionalidade.
III-

No quarto parágrafo, o autor joga com a palavra “real”, que assume sentidos diferentes nas

duas ocorrências.
Está CORRETO o que se afirma em:
a) I, II e III.
b) apenas I e III.
c) apenas I e II.
d) apenas II e III.
e) apenas I.
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“Tem mais samba no encontro que na espera
Tem mais samba a maldade que a ferida
Tem mais samba no porto que na vela
Tem mais samba o perdão que a despedida” (Chico Buarque)
Nas orações acima, o verbo TER foi empregado de acordo com o padrão culto da língua:
a) em todos os versos.
b) apenas no segundo e quarto versos.
c) apenas no primeiro e no terceiro versos.
d) apenas no terceiro verso.
e) apenas no primeiro e no quarto versos.

6

Assinale a alternativa redigida de acordo com a norma-padrão.
a) Você não os deixou entrarem em sua casa.
b) Você não os deixou entrar em sua casa.
c) Você não deixou eles entrarem em sua casa.
d) Você não deixou eles entrar em sua casa.
e) Você não lhes deixou entrar em sua casa.

7

Nos versos abaixo, um dos pronomes grifados exerce a função de sujeito. Assinale a alternativa que
o transcreve.
Amiga (Florbela Espanca)
Deixa-me ser a tua amiga, Amor,
A tua amiga só, já que não queres
Que pelo teu amor seja a melhor
A mais triste de todas as mulheres.
Que só, de ti, me venha magoa e dor
O que me importa a mim? O que quiseres
É sempre um sonho bom! Seja o que for,
Bendito sejas tu por mo dizeres!
Beija-me as mãos, Amor, devagarinho...
Como se os dois nascessemos irmãos,
Aves cantando, ao sol, no mesmo ninho...
Beija-mas bem!... Que fantasia louca
Guardar assim, fechados, nestas mãos,
Os beijos que sonhei pra minha boca!...
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a) Que só, de ti, me venha magoa e dor
b) Bendito sejas tu por mo dizeres!
c) Beija-me as mãos, Amor, devagarinho...
d) Deixa-me ser a tua amiga, Amor,
e) Beija-mas bem!... Que fantasia louca

8

Leia estes poemas de Paulo Leminski.

Poema 1
por um fio
o fio foi-se
o fio da foice.
Poema 2
das coisas
que eu fiz a metro
todos saberão
quantos quilômetros
são
aquelas
em centímetros
sentimentos mínimos
ímpetos infinitos
não?
Poema 3
xavante
muitos xxxxx
avante
Com base nos poemas acima, pode-se dizer que o autor
I-

não emprega a mancha tipográfica na construção de sentidos.

II-

apreende a palavra como elemento significante.

III-

aprecia a sonoridade.

IV-

incorpora humor a seus poemas.

V-

não sofre o impacto dos valores da contracultura dos anos sessenta.

Está CORRETO o que se afirma apenas em:
a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) II, III e IV.
d) I, III e V.
e) IV e V.
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Com base nos excertos abaixo, escolha a alternativa que traz um elemento estruturante da narrativa
- característico de Machado de Assis – e, respectivamente, o efeito de sentido construído nos dois
excertos.
Excerto 1
“Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora, há muitos anos, contava eu
dezessete, ela trinta. Era noite de Natal. Havendo ajustado com um vizinho irmos à missa do galo,
preferi não dormir; combinei que eu diria acordá-lo à meia-noite. (Machado de Assis. Missa do Galo.)
Excerto 2.
Conceição, “[...] em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes
lágrimas, nem grandes risos.[...] Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano,
nem bonito nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém,
perdoava tudo. Não sabia odiar; podia ser até que não soubesse amar.”
ASSIS, J. M. Machado de. Contos: uma antologia. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. v. 2, p. 387.

a) Narrador memorialista; ambiguidade.
b) Personagem introspectiva; desistência.
c) Descrição das personagens; misticismo.
d) Narrador onisciente; autoconhecimento.
e) Tempo cronológico; distanciamento.

10

Leia o seguinte trecho:
“O triste do homem, lá, decretado, embargando-se de poder falar algumas suas palavras. Ao
sofrer o assim das coisas, ele, no oco sem beiras, debaixo do peso, sem queixa, exemploso. E lhe
falaram: - “O mundo está dessa forma...” Todos, no arregalado respeito, tinham as vistas
neblinadas. De repente, todos gostavam demais de Soroco.
Ele se sacudiu, de um jeito rebentoso, desacontecido, e virou, pra ir-s’embora. Estava voltando
para casa, como se estivesse indo para longe, fora de conta.
Mas, parou. Em tanto que se esquisitou, parecia que ia perder o de sim parar de ser. Assim num
excesso de espírito, fora de sentido. E foi o que não se podia prevenir: quem ia fazer siso daquilo:
Num rompido – ele começou a cantar, alteado, forte, mas sozinho para si e era a cantiga, mesma,
de desatino, que as duas tanto tinham cantado. Cantava continuando.”
(ROSA, J. G. Sorôco. In: Primeiras estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988. p. 21)

Esse excerto permite ao leitor entender que:
a) na estação do trem, Sorôco não conhece ninguém.
b) a canção recorda a Sorôco a sua infância.
c) Sorôco optou por não ir ao enterro de sua mãe e de sua filha.
d) a canção entoada por Sorôco não o deixa perecer.
e) Sorôco adiou a sua viagem mais uma vez.
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HISTÓRIA

11

Com referência à História de Roma, leia as afirmativas abaixo.
I - O cristianismo contribuiu para a queda de Roma, na medida em que destruiu a moral política
romana e representou a esperança das massas oprimidas.
II - Foram reis romanos: Augusto, Calígula e Tibério; e foram imperadores: Tarquínio Prisco,
Sérvio Túlio.
III - O primeiro Triunvirato foi formado por Júlio César, Pompeu, o Grande, e Marco Licínio
Crasso.
IV - Em 313, o imperador Constantino fez publicar o Édito de Trento, que instituía a tolerância
religiosa no império, beneficiando principalmente o cristianismo e o judaísmo.
V - As guerras de Roma contra Cartago (264 a 146 a.C.) contribuíram para o desenvolvimento
de uma política imperialista que levaria à conquista da bacia do Mediterrâneo.
São CORRETAS apenas as afirmações:
a) I, II e III
b) I, III e V
c) I, III e IV
d) II, III e V
e) I, IV e V

12

Com o fim da Guerra dos Cem Anos (1337-1453), o conflito entre os York e os Lancaster,

famílias inglesas de grandes proprietários de terra que se enfrentaram na Guerra das Duas Rosas –
a rosa branca simbolizava os __________________ e a rosa vermelha, os __________________. Só
em 1485, Henrique VII, que tinha laços de parentesco com os Lancaster e os York e que recebeu o
apoio da _________________ inglesa, conseguiu conciliar os dois grupos. Henrique VII foi o primeiro
rei da dinastia dos __________________. O fim dos conflitos possibilitou um período de concentração
do poder na figura do rei, que culminaria no absolutismo inglês dos séculos seguintes.
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE as palavras que completam o texto na
sequência em que aparecem:
a) York; Lancaster; nobreza; Stuart.
b) York; Lancaster; burguesia; Tudor.
c) York; Lancaster; burguesia; Stuart.
d) Lancaster; York; nobreza; Tudor.
e) Lancaster; York; burguesia; Stuart.
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Sobre a unificação alemã do século XIX , pode-se afirmar que:
a) em 1834 foi dado um dos primeiros passos no sentido de promover a unidade dos Estados
alemães. Sob a influência da burguesia industrial, sobretudo da Prússia, estabeleceu-se o
Zollverein, uma união aduaneira com o objetivo de eliminar os impostos alfandegários entre
os diferentes Estados da Confederação Germânica.
b) em 1834 foi dado um dos primeiros passos no sentido de promover a unidade dos Estados
alemães. Sob a influência da nobreza, sobretudo da Prússia, estabeleceu-se o Zollverein,
uma união aduaneira com o objetivo de aumentar os impostos alfandegários entre os
diferentes Estados da Confederação Germânica.
c) em 1834 foi dado um dos primeiros passos no sentido de promover a unidade dos Estados
alemães. Sob a influência da burguesia industrial, sobretudo da Prússia, estabeleceu-se o
Zollverein, uma união de caráter militarista e nacionalista popular.
d) em 1834 foi dado um dos primeiros passos no sentido de promover a unidade dos Estados
alemães. Sob a influência dos pequenos proprietários rurais, sobretudo da Prússia,
estabeleceu-se o Zollverein, uma união aduaneira com o objetivo de eliminar os impostos
alfandegários entre os diferentes Estados da Confederação Germânica.
e) em 1834 foi dado um dos primeiros passos no sentido de promover a unidade dos Estados
alemães. Sob a influência da burguesia industrial, sobretudo da Prússia, estabeleceu-se o
Zollverein, uma união aduaneira com o objetivo de aumentar os impostos alfandegários entre
os diferentes Estados da Confederação Germânica.

14

Muitos fatores influenciaram na expansão norte-americana sobre o Oeste, no século XIX. Leia os

fatores indicando-os como verdadeiro e falso :
I - A corrida para a busca do ouro em direção à Califórnia.
II - Propaganda do governo, fundamentada na “Aliança para o Progresso”, segundo a qual
estava inscrita no destino dos Estados Unidos a expansão de suas fronteiras do Atlântico ao
Pacífico.
III - Desenvolvimento das ferrovias, o que possibilitou a ultrapassagem dos obstáculos naturais.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) F, V, V
b) V, V, F
c) F, F, V
d) V, F, V
e) F, V, F
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Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa ocidental perdeu a sua posição internacional. Seu

lugar foi ocupado pelos Estados Unidos, que lideraram o bloco dos países capitalistas, e pela União
Soviética, que liderou o bloco dos países socialistas. Esses países, disputando áreas de influência
em todo o mundo, viveram um período de graves tensões, denominado Guerra Fria. Leia as
afirmativas abaixo.
I

- A crise dos mísseis foi um dos momentos mais dramáticos. A aproximação da União

Soviética com Cuba, permitindo a instalação, em seu território, de mísseis nucleares soviéticos,
em 1962, levou o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, a reagir por meio de bloqueio
naval à ilha de Cuba.
II - A Doutrina Monroe, defendida em 1947, manifestava o compromisso norte-americano de
liderar o combate ao avanço comunista.
III - Em março de 1946, o ex-primeiro ministro inglês, Churchill, em visita aos Estados Unidos,
alertava para o perigo que representava, para o mundo livre, a expansão do comunismo. Em
resposta a esse discurso, o presidente Franklin Delano Roosevelt elaborou, em 1947, uma
mensagem ao Congresso em que estava oficialmente declarada a Guerra Fria.
IV - Em 1949, a Alemanha foi dividida em duas: a República Federal Alemã, sob influência da
União Soviética, com capital em Bonn; e a República Democrática Alemã, sob influência dos
Estados Unidos, com capital em Berlim.
V - A ideologia da Guerra Fria contribuiu para manter a dominação sobre os países do Terceiro
Mundo. É essencial que isso seja levado em conta, quando se reflete sobre esse conflito.
São INCORRETAS apenas as afirmações:
a) I, II e III
b) III, IV e V
c) II, III e IV
d) I, III e VI
e) II, IV e V

16

Os fatores relacionados abaixo são considerados como os principais acontecimentos que

marcaram a atuação dos três primeiros Governadores Gerais do Brasil: Tomé de Souza (15491553); Duarte da Costa (1553-1558) e Mem de Sá (1558-1572).
I - Expulsão dos franceses do Rio de Janeiro e crescente incentivo à importação de escravos
negros da África.
II - Criação do primeiro bispado brasileiro; fundação da cidade de Salvador.
III - Fundação do colégio de São Paulo pelos padres jesuítas Manoel da Nóbrega e José de
Anchieta.
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Assinale a alternativa que apresenta a relação desses fatos com os nomes dos Governadores
Gerais:
a) I - Mem de Sá; II - Tomé de Souza; III - Duarte da Costa
b) I - Mem de Sá; II - Duarte da Costa; III – Tomé de Souza
c) I - Duarte da Costa; II - Tomé de Souza; III - Mem de Sá
d) I - Duarte da Costa; II - Mem de Sá; III - Tomé de Souza
e) I - Tomé de Souza; II - Duarte da Costa; III - Mem de Sá

17

Após a anulação dos limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas e do expansionismo luso

durante o período da União Ibérica, foram estabelecidos novos tratados para oficialização das
fronteiras no Sul do Brasil e para resolver as contínuas disputas entre os espanhóis e os
portugueses. Sobre esses tratados de limites é INCORRETO afirmar que:
a) o Tratado de Badajós estabeleceu que Portugal recuperaria a região de Sete Povos das
Missões, e a Espanha, a colônia de Sacramento, ratificando as decisões do tratado de Madri.
b) o Tratado de Santo Ildefonso devolveu o Rio Grande do Sul e a ilha de Santa Catarina a
Portugal.
c) o Tratado de Santo Ildefonso, assinado em 1777, oficializou que a região do Sacramento e a
dos Sete Povos das Missões deveriam pertencer à Espanha.
d) o Tratado de Madri, assinado em 1750, foi determinado a partir do princípio de uti possidetis,
qual seja, que um território deveria pertencer a quem o tivesse efetivamente colonizado.
e) o Tratado de Madri determinava que o território dos Sete Povos das Missões deveria
pertencer a Portugal, devido ao fato de os portugueses terem apaziguado índios guaranis e
padres jesuítas espanhóis.

18

Os fatos abaixo referem-se à divisão política e aos acontecimentos que marcaram o Primeiro

Reinado, o Período Regencial e o Segundo Reinado. Identifique a alternativa que apresenta, na
sequência CORRETA, os fatos e seus respectivos períodos.
I - Guerra Cisplatina.
II - Declaração do catolicismo como religião oficial do Brasil.
III - Questão Christie.
IV - Lei interpretativa do Ato Adicional.
V - Tarifa Alves Branco.
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a) I - Segundo Reinado; II - Segundo Reinado; III - Primeiro Reinado; IV - Período Regencial; V
- Primeiro Reinado.
b) I - Primeiro Reinado; II - Primeiro Reinado; III - Segundo Reinado; IV - Primeiro Reinado; V Segundo Reinado.
c) I - Período Regencial; II - Primeiro Reinado; III - Período Regencial; IV - Segundo Reinado; V
- Primeiro Reinado.
d) I - Primeiro Reinado; II - Primeiro Reinado; III - Segundo Reinado; IV - Período Regencial; V Segundo Reinado.
e) I - Primeiro Reinado; II - Segundo Reinado; III - Período Regencial; IV - Período Regencial; V
- Segundo Reinado.

19

Leia as afirmativas abaixo.
I - Em 1976, a Lei n.º 6.339, da Presidência da República, mais conhecida como "Lei Falcão",
restringiu a propaganda eleitoral.
II - A reforma partidária, que implantou o pluripartidarismo no Brasil, no governo Geisel, tinha por
objetivo quebrar o monopólio que o Movimento Democrático Brasileiro - MDB exercia na
oposição, fragmentando-o em inúmeros partidos e evitando a sua ascensão ao poder.
III - Com o chamado "pacote de abril", baixado pelo então presidente Ernesto Geisel, surgiram
os "senadores biônicos" e foram prorrogadas as eleições indiretas dos governadores de estados.
IV - O II Plano Nacional de Desenvolvimento - PND estabelecido durante o Governo Geisel,
visava à substituição de importações e à busca de autossuficiência do país no setor de insumos
básicos, por meio de projetos, tais como a assinatura de contratos de risco com empresas
estrangeiras, para prospecção de petróleo, e o Programa Nacional do Álcool.
V - O Ato Institucional n.º 5, editado durante o governo do General Castelo Branco, permitiu a
esse presidente da República, entre outras medidas, decretar o recesso parlamentar e promover
cassações de mandatos e de direitos políticos.
São INCORRETAS apenas as afirmações:
a) I, III e V
b) II e IV
c) I, II e III
d) III e IV
e) II e V
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Sobre a questão trabalhista e partidária no Brasil nas décadas de 1920 e 1930, assinale a

alternativa INCORRETA:
a) Os anarquistas não acreditavam que a chamada “questão social” pudesse ser resolvida nos
quadros do capitalismo. A partir de 1921 o anarquismo foi enquadrado como crime, suas
associações foram fechadas e os adeptos estrangeiros sumariamente deportados.
b) Criação de aposentadorias para os ferroviários (1923), a lei de férias para os comerciários e
trabalhadores das indústrias e a regulamentação do trabalho do menor (1926), nenhuma
dessas leis foi aplicada em razão da resistência patronal.
c) Em 1922 o Partido Trabalhista Brasileiro tinha uma estratégia flexível e apresentava-se, na
prática, como a síntese e a superação de todas as correntes propostas ao movimento
operário brasileiro até então.
d) O avanço dos comunistas foi perturbado por dois acontecimentos: em 1927, entrou em vigor
a Lei Celerada (ou Lei Aníbal de Toledo), que combatia os chamados “delitos ideológicos”,
para coibir os movimentos tenentistas e comunistas; e, em 1930, eclodiu o movimento que
levou Getúlio Vargas ao poder.
e) Os comunistas eram revolucionários como os anarquistas, pragmáticos como os
cooperativistas e políticos como os socialistas. Reuniam, assim, num todo articulado, as
ferramentas que seus rivais possuíam separadamente.
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GEOGRAFIA

21

Exerceu uma posição hegemônica dentro do sistema capitalista, no período de 1955 a 1973.

Isso ocorreu numa época em que o sistema se apresentava em notável fase de expansão,
crescendo ao ritmo médio de 5% ao ano, e controlando o efeito crítico de suas passagens
conjunturais desfavoráveis, tais como: a crise do canal de Suez, em 1956; depressão das indústrias
têxteis e químicas em seu território, no período 1952-1954; crise monetária, em 1967.
A que país se referem as informações acima?
a) Japão
b) Inglaterra
c) Estados Unidos
d) China
e) Egito

22

Os primeiros imigrantes obviamente foram os portugueses; mas, para fins estatísticos, eles são

considerados como tais somente a partir de 1822, quando se deu o rompimento formal entre Brasil e
Portugal.
Leia as afirmativas abaixo:
I - Os primeiros imigrantes não ibéricos foram os suíços de língua alemã que se instalaram em
Nova Friburgo (RJ), em 1818-1819.
II - Os italianos desembarcaram nas margens do rio dos Sinos, em 1824, onde hoje está a
cidade de São Leopoldo, no Estado do Rio Grande do Sul.
III - Os italianos dirigiram-se para Goiás, onde se empregaram nas fazendas de café, em
substituição à mão de obra escrava que deixava de ser utilizada.
IV - Os eslavos começaram a chegar ao Brasil em 1875. Originários da Rússia, da Ucrânia e da
Polônia, instalaram-se basicamente no Paraná.
V - O ano de 1908 assinala o início da imigração japonesa no Brasil. Os imigrantes japoneses
trabalharam nas fazendas de café da região de Marília e Tupã, no Estado de São Paulo.
São INCORRETAS as afirmativas:
a) I e II, apenas.
b) I, III e IV, apenas.
c) II, III e IV, apenas.
d) II e III, apenas.
e) III, IV e V, apenas.
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Um dos mais graves problemas do campo no Brasil é a distorção da estrutura fundiária, marcada

por forte concentração. Esse fenômeno tem-se acentuado nas últimas décadas, acompanhando a
modernização agrícola.
Leia as afirmativas abaixo:
I - Em 1950, no governo de Getúlio Vargas, foi criado o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA), ao qual cabe classificar e cadastrar os imóveis rurais do país.
II - O arrendamento é um contrato de aluguel por meio do qual o dono cede a terra a quem
pretende explorá-la, o arrendatário, por tempo determinado e mediante pagamento de quantia
fixa, seja com dinheiro, seja com parte da produção obtida.
III - Os grileiros são indivíduos que procuram apossar-se da terra mediante escritura de
propriedade falsa ou obtida por meios fraudulentos.
IV - Em face da pequena disponibilidade de espaços ociosos no interior do país, muitos
agricultores, sem ter onde trabalhar, ocupam ou tomam posse de lotes de terra, tornando-se,
assim, boias-frias.
Com base nas afirmativas acima, identifique a alternativa CORRETA (considerando a letra V
para VERDADEIRO, e a letra F para FALSO):
a) V; V; V e F
b) V; F; V e V
c) F; V; V e V
d) F; V; V e F
e) V; V; V e V

24

O neoliberalismo surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial, em regiões da Europa e da

América onde imperava o capitalismo. Foi uma reação teórica e política veemente contra o estado
do bem-estar social.
Leias as alternativas abaixo:
I - O continente latino-americano foi testemunha da primeira experiência neoliberal sistemática
do mundo. Isso aconteceu no Chile, na década de 70.
II - Desregulação: assim dizemos quando o Estado não abre mão de regular a economia,
controlando a produção, a circulação e o consumo de bens e serviços, bem como os salários e
os preços.
III - Um dos textos de origem que fundamentou o neoliberalismo foi “O caminho da servidão”, de
Frederich Hayek (vencedor do prêmio Nobel de Economia de 1974), escrito em 1944. Trata-se
de uma crítica contra qualquer limitação dos mecanismos de mercado por parte do Estado,
denunciada como uma ameaça letal à liberdade, não somente econômica, mas também política.
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Assinale a alternativa CORRETA.
a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
e) Somente as afirmativas I e III estão corretas.

25

País de tradição agrícola e de dimensões continentais, o Brasil obtém da terra grande variedade

de produtos, com predominância dos que são próprios de clima quentes. Os principais produtos
agrícolas do Brasil são: algodão, arroz, cacau, café, cana-de-açúcar, feijão, milho, soja e trigo.
Em relação aos diferentes sistemas de cultivo no Brasil, é INCORRETO afirmar que:
a) o apogeu da lavoura cafeeira deu-se na segunda metade do século XIX e início do XX. Em
1894, o Brasil alcançou o primeiro lugar na produção mundial, posição esta em que se
mantém ainda hoje, apesar da concorrência da Colômbia e de países africanos.
b)

o cacau chegou a ter alguns períodos de esplendor no Nordeste, em especial no Maranhão,
no final do século XVIII e início do XIX. Nos últimos anos, essa cultura difundiu-se bastante
pelos estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.

c) o cultivo da soja provocou o abandono de outras culturas, dominou extensa região e tornouse o preferido para a ocupação agrícola de algumas áreas do cerrado. Há alguns anos, é um
dos principais produtos brasileiros de exportação, sendo vendido em grãos, na forma de
óleo, farelo e ração.
d) a produção brasileira de trigo não satisfaz o consumo interno, o que torna o país um dos
grandes importadores do cereal, particularmente dos Estados Unidos e da Argentina.
e) o Estado São Paulo é um grande produtor nacional de cana-de-açúcar, que é cultivada em
sistemas rotativos. Apesar de ser uma planta semiperene, que pode ser colhida por mais de
dez anos, é cortada anualmente, no máximo até três vezes, o que resulta em maiores
rendimentos.

26

“A maior parte de sua população ainda vive na zona rural, pois as atividades agrárias

predominam na estrutura econômica de quase todos os países do continente. Mesmo assim, desde
o início da década de 1970, seus países são os que apresentam as taxas de urbanização mais
elevadas do mundo, com aumento superior a 4% ao ano. Em 2001, a população urbana do
continente era de 38%”. MOREIRA, Igor. O espaço geográfico. SP: Ática, 2002, p. 148
O enunciado acima se refere à:
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a) Oceania.
b) América do Sul.
c) África.
d) América do Norte.
e) Europa.

27

No dia 11 de dezembro de 2011 será realizado um plebiscito com os eleitores do Estado do

Pará, para uma possível divisão daquele estado para criação de novos estados. Sobre esse fato,
assinale a alternativa CORRETA.
a) A proposta do plebiscito é a de criação de dois estados: Tapajós e Carajás.
b) A proposta do plebiscito é a de criação de três estados: Tapajós, Porto Nacional e Carajás.
c) A proposta do plebiscito é a de criação de dois estados: Tapajós e Tefé.
d) A proposta do plebiscito é a de criação de três estados: Tapajós, Tefé e Carajás.
e) A proposta do plebiscito é a de criação de quatro estados: Tapajós, Carajás, Tefé e Porto
Nacional.

28

O CENOZOICO é a era geológica que teve início há 65 milhões de anos e que se estende até o

presente. É possível afirmar que:
I - o período quaternário é o mais recente da história do planeta Terra.
II - nessa era, o planeta assumiu sua configuração topográfica atual, com os grandes maciços
montanhosos (Alpes, Andes, Himalaia).
III – essa era sucedeu a MESOZOICA.
Assinale a alternativa CORRETA
a) Somente a afirmação I está correta.
b) Somente a afirmação III está correta.
c) Somente as afirmações I e II estão corretas.
d) Somente as afirmações I e III estão corretas.
e) As afirmações I, II e III estão corretas.

29

Considerando as regiões geográficas e as bacias hidrográficas do Brasil, é possível afirmar que:
I – as bacias Amazônica e Tocantins-Araguaia situam-se somente em estados das regiões Norte
e Centro-Oeste.
II – a bacia do Atlântico Sul encontra-se totalmente na região Sudeste.
III – a bacia do rio São Francisco situa-se somente na região Nordeste.
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a) Somente a afirmação I está correta.
b) Somente a afirmação II está correta.
c) Somente a afirmação III está correta.
d) Somente as afirmações I e II estão corretas.
e) Somente as afirmações I e III estão corretas.

30

A classificação climática de Koeppen é muita utilizada em estudos de geografia e biologia, por

associar características dos elementos climáticos (temperatura e precipitação) e tipo de vegetação.
Assinale a alternativa que apresenta uma caracterização correta do clima para a cidade brasileira
indicada.
a) A cidade de Manaus possui clima Af.
b) A cidade de Cabeceiras, na Paraíba, possui clima Aw.
c) A cidade do Rio de Janeiro possui clima Cwb.
d) A cidade de São Paulo possui clima BSh.
e) A cidade de Curitiba possui clima ET.
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LÍNGUA INGLESA
Questions number 31 to 35 refer to the text below:
We're Not As Moral As We Think (And How That Gets Us in Trouble)
Daniel Honan on May 20, 2011, 12:00 AM

What's the Big Idea?
Nearly any man can stand adversity, said Lincoln, but "if you want to test a man's character, give him
power." America's 16th president certainly knew a lot about that. Consider Lincoln's frustrations with the
egomaniacal commander George B. McClellan, who was just one in a long succession of incompetent
generals Lincoln ended up firing.
Numerous bankers, politicians, athletes and celebrities have proven Lincoln true, time and again. And
yet, that does not necessarily make all of these people bad, per se, argues Nitin Nohria in his interview
with Big Think.
Nohria, the dean of Harvard Business School, is not looking to create excuses for mistakes or immoral
actions. Instead, Nohria is trying to get us to think beyond the "knee-jerk reaction" of simply labeling a
person good or evil, as if a character flaw is the only thing that motivates us to do bad things, or that the
only kind of person capable of moral failure is simply a "bad seed."
Nohria argues that overconfidence in our own moral capacity is what really gets us into trouble. In other
words, since we are so often convinced that we will "never be led astray," when we actually face a
complex moral choice we lack the critical skills necessary to do the right thing.
What's the significance?
As dean of Harvard Business School, the idea of teaching these skills is of great importance for Nohria.
In fact, Nohria has promoted an MBA oath that pledges socially responsible leadership. Like the
Hippocratic Oath in medicine, the MBA oath is a "professional credo for MBA graduates." The oath has
been embraced globally and has been signed by over 5,000 students.
If we are to expect the next generation of business leaders--not to mention the future leaders in all
fields--to truly honor such a commitment, students must be given the tools to properly evaluate the
situations that challenge their moral judgment. Then, in Lincoln's words, the better angels of our nature
might prevail.
Nitin Nohria: Whenever we see examples of ethical or moral failure, our knee-jerk reaction is to say that
was a bad person. We like to sort the world into good people who had stable and enduringly strong,
positive characters, and bad people who had weak or frail characters. And this belief that somehow our
behavior or our conduct is largely shaped by who we are and our true selves is, I think, one of the great
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assumptions that we need to challenge if we have to get a better handle on what leads people to go
astray.
Lincoln was once asked, what is a measure of a person’s character? And he says, you know, “My
experience is that most people think that the true measure of a person’s character is how they respond
to adversity. “I have found,” Lincoln said, “that the real test of a person’s character is to give them
power. And I have been surprised how often I have been disappointed by people’s character when they
have been given power.”
The overconfidence that people have in their own moral capacity is one of the things that we have to be
very careful about. Most people think I am good; I have the proper moral compass. I will never be led
astray. That form of moral over confidence, I think, is sometimes what gets people into trouble when
they find themselves in situations where the pressures are so great that they are led astray. Thinking
hard about what it is about situations that are more likely to tempt us and what it is that are about
situations that are more likely to give us moral courage is, in my view, one of the most important things
that we need to understand.
This is in no way intended to excuse or provide or or not hold people accountable when they commit a
mistake. I just think that we always end up focusing on the character of the person as if there was a bad
seed that they always were rather than recognizing that people change.… that they find themselves in
circumstances where they can be frail and where their own sense of moral confidence can fail them. So
I am much more inclined, and this is one of the things we are trying to teach at Harvard Business School
is through cases to allow people to see that there are circumstances in which, if you have very, very
high powered incentives that are tied to particular measures, you may be tempted at the margin to gain
to achieve those measures. http://bigthink.com/ideas

31

Choose the alternative which contains an INCORRECT STATEMENT in relation to the first

paragraph of the text:
a) America's 16th president said that if you want to test a man's character, give him power.
b) George B. McClellan said that nearly any man can stand adversity, but if you want to test his
character, give him power.
c) Abraham Lincoln said that any man can stand adversity.
d) President Lincoln ended up firing a long succession of incompetent generals .
e) The egomaniacal commander George B. McClellan was just one incompetent general
President Lincoln ended up firing.
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32

Choose the alternative which contains the reference to the pronoun in bold typeface in the

sentence below, withdrawn from the text: "America's 16th president certainly knew a lot about that."
a) The idea that the character of a man can be tested as he is given power.
b) The idea that any man can stand adversity.
c) The frustrations derived from the fact of not being an egomanical commander.
d) America.
e) America's 16th presidency.

33

Choose the alternative which contains a CORRECT STATEMENT in relation to the text:
a) Nitin Nohria, the dean of Harvard Business School, is looking to create excuses for mistakes
or immoral actions.
b) Nitin Nohria is trying to get us to think beyond of simply labeling a person good or evil, as if a
character flaw is the only thing that motivates us to do bad things.
c) Nitin Nohria says that overconfidence in our own moral capacity isn't what really gets us into
trouble.
d) Nitin Nohria says that since we are so often convinced that we will be led astray, when we
face a complex moral choice we have the critical skills necessary to do the right thing.
e) Nitin Nohria argues in his interview with Big Think that numerous bankers, politicians, athletes
and celebrities have not proven Lincoln true, time and again.

34

Choose the alternative which contains the reason why, according to Nitin Nohria, we have to be

very careful about:
a) Examples of ethical or moral failure.
b) Labeling a person good or evil.
c) The kind of person capable of moral failure.
d) The critical skills necessary to do the right thing.
e) The overconfidence that people have in their own moral capacity.

35

Choose the alternative which DOES NOT contain the reference to the words in bold typeface in

the sentence below, withdrawn from the text:
“As dean of Harvard Business School, the idea of teaching these skills is of great importance for
Nohria.”
a) what to do when we actually face a complex moral choice
b) the tools to properly evaluate the situations that challenge our moral judgment
c) the essential critical adeptness to act befittingly
d) the critical skills unnecessary to do the right thing
e) thinking hard about situations that are more likely to tempt us and situations that are more
likely to give us moral courage
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Questions number 36 to 38 refer to the text below:
Health care in Brazil
SIR – Your article on reforming Brazil’s Public Unified Health System (SUS) did not elaborate on what
kind of reforms are appropriate, given its successes (“An injection of reality”, July 30th), SUS familyhealth teams provide comprehensive primary-care services that cover more than 55% the population,
including poor people who live in remote rural areas or urban slums. Research has shown that
increasing the coverage of family-health teams by 10% resulted in a 4.5% decline in infant mortality.
This and other evidence led the British Medical Journal to describe Brazil’s family-health programme as,
“A cost effective success that higher income countries could learn from.”
There is no question that innovative solutions are needed to modernize the Brazilian health system, to
make it more efficient and better organized. Improving hospital administration is surely one possible
reform that patients hope for. Nonetheless, the best “injection of reality” is to expand health-care
delivery and improve accessibility.
Diego Victoria, Felix Rigoli; Renato Tasca. Pan American Health Organisation – World Health Organisation Brazil-Brasilia
(adapted from: The Economist – September2nd – 2011)

36

Choose the CORRECT alternative according to the text:
a) Os autores deste texto mostram indignação quanto ao que foi exposto sobre o Sistema Único
de Saúde pública no Brasil.
b) Os autores deste texto apontam os sucessos da reforma do Sistema Único de Saúde pública
no Brasil.
c) Os autores deste texto estão surpreendidos ao saber que o Sistema Único de Saúde pública
no Brasil atende mais de 50% da população rural.
d) Os autores deste texto concordam com o British Medical Journal, que aponta o programa de
saúde da família no Brasil como um dos melhores do mundo.
e) Os autores deste texto acrescentam que há necessidade de modernização no sistema
brasileiro de saúde, tornando-o mais eficiente e organizado.

37

Choose the alternative that contains the word that can replace the conjunction “nonetheless” in

the text.
a) moreover
b) however
c) besides
d) in addition
e) finally
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38

Choose the CORRECT alternative according to the text:
As palavras reforming, increasing e improving grifadas no texto, são formadas pelo sufixo –ING
e representam, respectivamente, as seguintes classes de palavras:
a) verbo, adjetivo e verbo.
b) substantivo, substantivo e substantivo.
c) verbo, verbo e verbo.
d) verbo, adjetivo, substantivo.
e) substantivo, adjetivo e verbo.

Questions number 39 to 40 refer to the text below:
BELT UP, YOUNG MAN!
Florida’s attempt to ban young men from “sagging” – wearing jeans so low they show their underpants –
has many precedents. In 2008, on the campaign trail, Barack Obama told MTV that “brothers should pull
up their pants”. A year before, the mayor of Delcambre, Louisiana, said that any man who allowed his
jeans to slide down his buttocks, would have to pay a $500 fine and spend six months in jail. The sight
of exposed boxer shorts has caused consternation this side of the Atlantic too: last year, 18-year-old
Ellis Drummond was threatened with an Asbo (Anti-Social Behavior Order) for wearing trousers so low
that they were showing his underpants. Adapted from: Speak Up – 289 (2011)

39

Assinale a alternativa mais adequada para a ideia principal do texto.
a) Garoto de 18 anos é multado por usar calças jeans abaixo da cintura.
b) Barack Obama desaprova o uso de calças jeans abaixo da cintura, em sua campanha
eleitoral.
c) Prefeito de Delcambre, Louisiana aprova multa e prisão de jovens que usam calças jeans
abaixo da cintura.
d) O estado da Florida tenta proibir que jovens usem calças jeans abaixo da cintura.
e) Homens jovens devem usar calças puxadas até a cintura.

40

Assinale a alternativa que equivale à palavra “sagging”, usada no texto acima:
a) Deixar as calças com cinto.
b) Usar calças jeans largas.
c) Andar com as calças abaixo da cintura.
d) Puxar as calças para cima.
e) Usar calças apertadas.
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ESPANHOL
Lea los cinco textos que le presentamos y responda a las diez preguntas que les siguen.
Chiles en nogada
El chile en nogada es uno de los platillos típicos de la gastronomía mexicana, más concretamente del
estado de Puebla. Ha sido llamado el "platillo poblano por excelencia". Es preparado con chile poblano
relleno de un guisado de picadillo y frutas, cubierto con crema de nuez, perejil y granada, representando
los tres colores de la bandera de México. Ha sido considerado internacionalmente como uno de los más
finos y representativos platillos de la alta cocina mexicana.
Este platillo fue creado en Puebla por monjas Clarisas del convento de Santa Mónica como un
homenaje a Agustín de Iturbide cuando volvía de firmar en Córdoba, estado de Veracruz, la
independencia de México.
Según la tradición, el local donde se agasajó a Agustín de Iturbide en su onomástica fue engalanado
con los tres colores de la naciente bandera mexicana ideada por el propio personaje: verde
(independencia), blanco (religión), y rojo (unión). Las monjas de Puebla, contagiadas del espíritu y el
fervor patrio que (reinar) .......................... en esos días, (decidir) ............................ preparar un platillo
que (contener) ............................... los tres colores de la bandera y mezclaron los sabores dulce y
salado con más de veinte ingredientes, aunque la sofisticación del plato exige hoy hasta cincuenta.
(Adaptado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Chile_en_nogada)

31

Complete el texto con la opción más adecuada:
a) reinó, decidió, contuvo
b) reina, decide, contiene
c) reinase, decidiría, contuviese
d) reinaba, decidió, contengo
e) reinaba, decidieron, contuviera

32

Escoja la letra que presenta la información CORRECTA:
a) El chile es un tipo de pastel.
b) Un ingrediente importante del plato es el pescado.
c) Los colores que presenta el plato fueron escogidos por Agustín de Iturbide.
d) Las que idearon la receta eran religiosas.
e) Para elaborar este plato, era necesario utilizar más de cuarenta ingredientes.
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¿Llevarse las toallas de los hoteles es robar? (Adaptado de la noticia de Isidoro Merino publicada en El País el 11
de mayo de 2011)

¿Quién no ha echado alguna vez en la maleta, al dejar la habitación, el frasco de champú, el kit de
costura, el peine, el cepillo de dientes, la caja de cerillas, el lápiz, el bolígrafo, o uno de esos
indescriptibles gorros de ducha con agujeritos que jamás usará, o ese bonito cenicero que tienes ahora
mismo delante?
No te sientas culpable, tu cleptomanía es moderada. Los hoteles dejan allí esos regalitos para que los
clientes se los lleven. No, el secador de pelo no es un regalito, ni tampoco el albornoz.
¿Dónde acaba el souvenir y empieza el cuerpo del delito? La toalla, ese oscuro objeto de deseo
(....................... casi siempre son blancas), marca la frontera entre lo que la dirección del hotel considera
normal que el cliente se lleve como recuerdo y lo que ya no le hace tanta gracia. Cientos de miles de
toallas desaparecen cada año de los hoteles del mundo, lo que supone un enorme coste para las
grandes cadenas, sobre todo desde que subió el precio del algodón con el que se fabrican.
Algunos hoteles han tirado la toalla, valga la redundancia. La cadena estadounidense Holiday Inn, que
pierde más de medio millón de unidades cada año, declaró en 2008 el Towel Amnesty Day, en el que
concedía un indulto simbólico a quienes, a lo largo del más de medio siglo de historia de la cadena,
decidieron secarse en casa con alguna de sus toallas.
(Adaptado de la noticia de Isidoro Merino publicada en El País el 11 de mayo de 2011)

33

Escoja la opción CORRECTA:
a) todavía
b) por lo tanto
c) así
d) aunque
e) por eso

34

De acuerdo con el texto que acaba de leer:
a) Los clientes de hoteles del mundo entero se llevan los ceniceros de esos establecimientos a
sus casas cuando finaliza su estancia en ellos.
b) El souvenir preferido por los huéspedes de hoteles en todo el mundo es el Albornoz.
c) La cadena Holiday Inn ha perdonado publicamente al medio millón de clientes que se llevo
en 2008 toallas de sus establecimientos.
d) Las cadenas hoteleras consideran que las toallas que se llevan los clientes son pequeños
regalos.
e) Ahora, las cadenas hoteleras no ven bien que los clientes se lleven las toallas, porque los
materiales utilizados para su fabricación se han encarecido mucho.
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Presentación oficial del dinosaurio de Salas
El esqueleto parcial de un dinosaurio hallado hace 12 años en un yacimiento cercano a Salas de los
Infantes (Burgos) se ha presentado ahora oficialmente con su descripción científica, y se le asigna un
nuevo género y especie, Demandasaurus darwini. Los fósiles fueron excavados entre 2002 y 2004 en el
yacimiento Tenadas de los Vallejos II, y se habían presentado ya varios estudios sobre el ejemplar y su
entorno. Se han rescatado restos craneales del animal, incluidos dientes y premaxilares, huesos de la
columna vertebral, costillas, elementos de la pelvis y del fémur. En total, se han encontrado 810 huesos
y fragmentos de huesos en los 240 metros cuadrados del yacimiento, y la mayoría de ellos pertenecen
al mismo ejemplar. "Su estado de conservación es bueno, aunque han sido sometidos a un largo y
delicado proceso de preparación y consolidación para garantizar su conservación y su estudio
científico", explican los expertos en un comunicado del Colectivo Arqueológico y Paleontológico de
Salas. El animal es de hace unos 125 millones de años.
El Demandasaurus darwini (ser) ..................... un dinosaurio de tamaño medio, de 10 a 12 metros de
longitud, pertenece a la familia de los rebaquisáuridos, dentro del grupo de los diplodocoideos.
Los rebaquisáuridos forman un grupo de dinosaurios sobre el que hay varias incógnitas por resolver,
fundamentalmente referidas a su historia evolutiva. Parte de la dificultad radica en que hay pocos
esqueletos razonablemente completos. Por ello, el descubrimiento del ejemplar de Burgos tiene
importancia especial para esclarecer sus relaciones evolutivas.
Adaptado de:
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Presentacion/oficial/dinosaurio/Salas/elpepusoc/20111012elpepusoc_12/Tes)

35

Elija la palabra que completa el texto:
a) fuese
b) se
c) sería
d) será
e) fuera

36

De acuerdo con lo que acaba de leer, responda escogiendo el comentarios CORRECTO:
a) El yacimiento de Salas ha sido descubierto recientemente.
b) Se ha encontrado una especie conocida de dinosaurio.
c) Los fósiles proceden de un ejemplar de rebaquisáurido.
d) El hallazgo no ayudará a resolver cuestiones sobre relaciones evolutivas.
e) El Demandasaurus no ha sido descubierto en la ciudad de Burgos.
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Nuevo indicio de que el alzhéimer es una infección, como la enfermedad de las “vacas locas”
El alzhéimer cada vez se parece más, para los científicos, a la enfermedad de las vacas locas; y los
priones, esas proteínas mal plegadas que misteriosamente lo propagan, serían los culpables. Los
experimentos realizados en los últimos años apuntan a un origen infeccioso de esta demencia senil sin
causa conocida, y el más reciente constituye un importante indicio, aunque no se pueda todavía
asegurar.
Claudio Soto, de la Universidad de Texas, y el español Joaquín Castilla, del CIC bioGUNE han
inoculado extractos de cerebros de pacientes de alzhéimer en el cerebro de ratones y han comprobado
que la consecuencia es la formación de los depósitos de la proteína beta-amiloide (mal plegada) que
caracterizan la enfermedad. La acumulación de placas amiloides aumentó progresivamente con el
tiempo, después de la inoculación, observándose lesiones características en áreas cerebrales muy
alejadas del punto de inyección, señalan los científicos. "Nuestros resultados sugieren que algunas de
las anomalías cerebrales asociadas con la enfermedad de Alzheimer pueden ser inducidas por un
mecanismo de transmisión similar al que ocurre en las enfermedades espongiformes transmisibles,
también llamadas enfermedades priónicas", explica Castilla. La investigación se publica en la revista
Molecular Psychiatry.
Este tipo de experimentos se han hecho habituales sobre enfermedades causadas por priones que son
claramente transmisibles, como la de las vacas locas. ¿Quiere esto decir que ya se puede afirmar que
el alzhéimer tiene un origen infeccioso? "La diferencia principal entre las enfermedades priónicas,
eminentemente infecciosas, y la enfermedad de alzhéimer es que en las primeras el proceso de
acumulación de priones en el cerebro del individuo infectado causa irremediablemente su muerte,
mientras que la acumulación del péptido amiloidogénico de las placas de alzhéimer no la causa", dice
Castilla. Los priones son unos agentes infecciosos muy particulares que no se transmiten fácilmente
entre individuos, por lo que se sabe. Se plantea así si otras enfermedades neurodegenerativas, como
las de Huntington y Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica, tienen el mismo origen.
El alzhéimer es una enfermedad complicada de la que se desconocen todavía muchos aspectos. Por
ejemplo, no se sabe si las placas de proteína mal plegada son la causa de la patología, que se traduce
en muerte neuronal, o un síntoma más del exceso de este péptido. De hecho, los ratones no mostraron
patología. "El principal problema a la hora de clasificar a la enfermedad de Alzheimer como una
enfermedad infecciosa radica en la ausencia de modelos adecuados que reproduzcan cada uno de los
procesos patogénicos de la enfermedad. Si bien hemos demostrado que el principal evento, la
formación de placas amiloides, puede reproducirse artificialmente de forma similar a lo que ocurre en
una infección de priones, extrapolar este dato a que la enfermedad de alzhéimer es una enfermedad
infecciosa es ……………. prematuro", finaliza el investigador español.
Adaptado de:
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Nuevo/indicio/alzheimer/infeccion/enfermedad/vacas/locas/elpepusoc/20111004elpepu
soc_8/Tes
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Elija la opción para completar el texto:
a) aun
b) pero
c) pronto
d) aún
e) más

38

Después de leer el texto, ¿cuál cree que es la alternativa CORRECTA?:
a) Los científicos consideran que el alzhéimer es una variedad de la infección de las “vacas
locas”.
b) Los investigadores han comprobado que el alzhéimer sería transmisible, a partir del estudio
evolutivo de la enfermedad en ratones.
c) Los priones son los desencadenantes del Alzheimer.
d) La causa de la patología son las placas de proteínas mal plegadas.
e) Los ratones no desarrollaron alzhéimer.

Un aula para los sentidos
Algunos niños no pueden cruzar las piernas, o son incapaces de ponerse una chaqueta porque sufren
alguna dificultad en el proceso sensorial. Para detectar, evaluar y tratar estas alteraciones, la Asociación
Prodiscapacitados Psíquicos de Alicante (APSA) ha puesto en marcha lo que .................... bautizaron
como Sala del Agua.
Se trata de un espacio que pretende maximizar el potencial sensorial de cada niño o niña, menores de
seis años, mediante la realización terapéutica de diversas actividades. El aula se ha montado gracias a
la ayuda económica de Aquagest Levante. "Es un aula abierta donde a cada alumno le aplicamos un
programa individual para que aprenda y recupere su capacidad sensorial", explica Mari Nieves Martínez,
terapeuta ocupacional y especialista en integración sensorial.
Por ahora, son 15 los alumnos atendidos, pero hay lista de espera y se confía poder atender en el futuro
a un total de 30. Son niños cuyo problema es sensorial, algunos son hipersensibles o hiposensibles, hay
otros con Síndrome de Down, autismo o parálisis cerebral. En la nueva aula, los monitores intentan
estimular todos los sentidos: gusto, oído, olfato, vista; pero, sobre todo, a nivel propioceptivo, vestibular
y táctil. Hamacas, columpios, luces, objetos con diversas texturas y sonidos permiten a los niños
explorar a través del cuerpo diferentes estímulos.
Martínez recuerda que, cuando se habla de la integración sensorial, es para hacer mención a la
capacidad del sistema nervioso central de interpretar y organizar la información captada por los órganos
sensoriales del cuerpo. Cuando se recibe esa información por el cerebro, se analiza y se utiliza para
permitirnos entrar en contacto con nuestro ambiente y responder correctamente a los estímulos que nos
llegan.
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Los terapeutas del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de APSA ofrecen una terapia
especializada para cada caso. La experta recuerda que los primeros síntomas que presentan estos
niños son problemas en el aprendizaje, falta de atención, alteraciones motrices o de sensibilidad táctil,
entre otros. Este centro de APSA, ubicado en la avenida de Salamanca de Alicante, fue creado en 1985
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños y niñas menores de seis años con
discapacidad intelectual o riesgo de padecerla. APSA tiene sedes, además, en La Vila, Benidorm y Sant
Vicent del Raspeig y atiende a más de 400 usuarios.
Ayer la directora de Aquagest, Asunción Martínez, y la presidenta de APSA, Isabel Manero, fueron las
encargadas de inaugurar la nueva Aula del Agua en Alicante, una sala para la integración sensorial de
los más pequeños.
(Adaptado de: http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/aula/sentidos/elpepiespval/
20111011elpval_18/Tes )

39

Escoja una opción para la palabra que falta:
a) mañana
b) siempre
c) ayer
d) cada día
e) nunca

40

Después de leer el texto, podría elegir la afirmación CORRECTA:
a) Los niños que sufren de una incapacidad sensorial no pueden cruzar las piernas.
b) El proyecto Sala de agua está destinado a niños de hasta 6 años.
c) Las actividades están destinadas a niños con síndrome de down principalmente.
d) Los profesores buscan estimular, exclusivamente, el tacto en los niños.
e) El centro está en Salamanca.
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BIOLOGIA

41

O sangue é um fluido biológico circulante, constituído de células (elementos figurados)

suspensas em um meio líquido denominado plasma. A capacidade de manter esse fluído biológico
no seu estado líquido e restrito ao interior dos vasos sanguíneos é denominada hemostasia.
Considerando que a coagulação sanguínea é um processo de vital importância para manutenção da
hemostasia, assinale a alternativa que apresenta uma proteína plasmática e um elemento figurado
diretamente envolvidos com esse processo.
a) Albumina e monócito.
b) Fibrinogênio e neutrófilo.
c) Albumina e plaqueta.
d) Fibrinogênio e plaqueta.
e) Troboplastina e neutrófilo.

42

Assinale a alternativa CORRETA, em relação a esta frase: A ação hormonal responde pela

modulação de diversas funções fisiológicas.
I - O hormônio insulina é produzido pelo fígado e tem função hipoglicemiante.
II - O cortisol e aldosterona são produzidos no córtex da supra renal e modulam, de forma
marcante, atividades fisiológicas no fígado e rins, respectivamente.
III - O hormônio adrenocorticotrófico é produzido na hipófise e controla a secreção de cortisol.
a) I, II e III estão corretas.
b) I, II e III não estão corretas.
c) Apenas I e II estão corretas.
d) Apenas I e III estão corretas.
e) Apenas II e III estão corretas.

43

A migração do salmão até o local da sua desova envolve uma viagem de centenas de

quilômetros. Ao longo do percurso, esses peixes oxidam carboidratos (CHO), lipídeos e proteínas
para atender a demandas energéticas específicas (figura abaixo). Indique a alternativa que classifica
CORRETAMENTE as afirmativas I, II e III.
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Figura: Adaptada de Hochachka, P.W. & Somero, G. N. (2002). Biochemical Adaptation, Oxford University Press.

I. Boa parte dessa demanda energética, ao longo da migração, é mantida pela oxidação de
aminoácidos.
II. A desova envolve a mobilização das reservas de glicogênio.
III. A excreção de amônia é maior na fase migratória, entre 300 e 1000 km.
a) I, II e III são afirmativas corretas.
b) I, II e III não são afirmativas corretas.
c) Apenas I e II são afirmativas corretas.
d) Apenas I e III são afirmativas corretas.
e) Apenas II e III são afirmativas corretas.

44

A técnica de Clonagem está bastante difundida no mundo. No Brasil, diversos centros de

pesquisa vêm trabalhando com a técnica, focando principalmente a produção de bovinos. As
justificativas para a produção de clones de bovinos são principalmente a preservação e a gestão
genética de indivíduos de importância econômica. Para que um clone bovino seja produzido, faz-se
necessária:
a) a união do núcleo da célula do bovino que se deseja clonar e de um oócito nucleado,
formando um heterocárion, o qual será inserido no útero da fêmea que será a “barriga de
aluguel” para o desenvolvimento do clone.
b) a inserção do núcleo de uma célula somática do bovino que se deseja clonar em um oócito
anucleado de uma fêmea de mesma espécie, e posterior colocação no útero de uma fêmea,
a qual gestará o clone.
c) a inserção do espermatozoide do bovino que se deseja clonar em um oócito de uma fêmea
de mesma espécie, e posterior colocação da célula no útero da fêmea.
d) a injeção do núcleo de uma célula sexual do bovino que se deseja clonar em um oócito de
uma fêmea da mesma espécie, e posterior desenvolvimento do clone in vitro.
e) a injeção do núcleo de um oócito que se deseja clonar no útero de uma fêmea da mesma
espécie para desenvolvimento do clone.
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Para a verificação de paternidade praticamente não são mais utilizadas as comparações de

grupos sanguíneos, uma vez que somente indicam a exclusão de paternidade. Atualmente, com uso
de técnicas como PCR, RFLP e eletroforese, podem ser indicados, com quase 100% de precisão,
os pais de uma criança. A gravura abaixo indica o resultado de um teste de paternidade. Na coluna
A estão fragmentos do material genético da mãe da criança, representados em D, e os dos
possíveis pais estão em B e C. Com base nesse resultado, assinale a alternativa CORRETA.

a) Tanto B quanto C podem ser pais da criança D.
b) B pode ser pai da criança D.
c) C pode ser pai da criança D.
d) A não é a mãe genética da criança D.
e) Tanto B quanto C não podem ser pais da criança D.

46

Quanto ao ciclo reprodutivo das briófitas, do tipo musgo, podemos afirmar que:
a) os esporos (2n) são eliminados da cápsula, para germinarem e produzirem esporófitos
femininos (n) e masculinos (n).
b) o esporófito apresenta cápsula onde ocorrerá meiose para formação dos esporos.
c) os anterozoides só alcançam a oosfera feminina com o auxilio do vento, denominado
processo de anemofilia.
d) da união entre anterozoides e oosfera resultará o gametófito (n).
e) são plantas sexuadas aquelas cujo gametófito produzem esporos que germinam em solo
úmido.

47

Ao contrário do que ocorre nos animais, cuja produção hormonal se dá em glândulas

específicas, nos vegetais os hormônios podem ser produzidos em diferentes partes do corpo, e
agem em conjunto na regulação do metabolismo vegetal. Dentre as relações abaixo, qual associa,
CORRETAMENTE, hormônio e local de síntese?
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a) Auxinas

Todos os tecidos.

b) Citocininas

Só no tecido caulinar e nas sementes em desenvolvimento.

c) Etileno

Meristemas apical e caulinar, além de folhas jovens.

d) Ácido abscísico

Principalmente nas folhas maduras e nas sementes.

e) Giberelinas

Ápice da raiz.

O Código Internacional de Nomenclatura Zoológica reúne uma série de regras e normas para

construção e apresentação dos nomes zoológicos. De acordo com essas regras e normas, assinale
a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o nome zoológico do pardal, um pássaro bastante
comum em nossas cidades.
a) Passer Domesticus
b) passer domesticus
c) Passer domesticus
d) passer Domesticus
e) passer domesticus

49

A explicação para as várias distribuições geográficas de animais e plantas, que de outra maneira

seriam bastante difíceis de entender, como a semelhança de fósseis de invertebrados da América
do Sul e da África e, até mesmo, de alguns animais da fauna atual, é representada em qual das
alternativas abaixo?
a) deriva continental
b) teoria de nicho
c) regulação intrínseca
d) capacidade de suporte
e) exclusão competitiva

50

Certas populações exercem uma influência tão grande sobre as outras com as quais

compartilham o ambiente, que sua ausência pode impor modificações profundas na comunidade
inteira. Assinale a alternativa que melhor define essas populações.
a) Ectoparasitos.
b) Endoparasitos.
c) Espécie-específica.
d) Espécie-chave.
e) Espécie-clonal.
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MATEMÁTICA

51

Uma pesquisa mostra que, em determinado hospital, a probabilidade de infecção hospitalar é o

triplo da probabilidade de não infecção. Portanto, a probabilidade de infecção hospitalar, nesse
hospital, é de:

52

a)

1
4

b)

3
4

c)

1
2

d)

1
3

e)

2
3

Uma empresa distribuidora de material hospitalar vende mensalmente 200 unidades de um

determinado produto a R$ 30,00 a unidade. O proprietário dessa empresa encomendou uma
pesquisa que revelou que, a cada R$ 2,00 de aumento no preço desse produto, ele deixaria de
vender 10 unidades por mês. Com base nessa pesquisa, para que a empresa tenha maior receita
mensal possível, o preço do produto deverá ser de:
a) R$ 32,75
b) R$ 33,50
c) R$ 34,25
d) R$ 35,00
e) R$ 35,75

53

Em uma pesquisa, para indicação da qualidade do “peso ao nascer” de recém-nascidos em um

determinado hospital, obtiveram-se estes resultados:
Peso ao nascer
Baixo
Insuficiente
Adequado
Sobrepeso
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Porcentagem do número
de crianças

Número de crianças
196

26%
294
4%

37

É CORRETO afirmar que a porcentagem de recém-nascidos com baixo peso, dentre as crianças
pesquisadas, foi de:
a) 70%
b) 30%
c) 28%
d) 42%
e) 56%

54

O diretor de um pronto-socorro precisa escolher entre três projetos de caixa d’água para suprir

as necessidades da unidade, conforme ilustrados abaixo:
Projeto A
Tronco de cone circular reto com bases paralelas.
O diâmetro da base maior mede 4 m.
O diâmetro da base menor mede 3 m.
A altura do tronco de cone mede 1,5 m.

Projeto B
Cilindro circular reto.
O diâmetro da base mede 4 m.
A altura do cilindro mede 1,5 m.

Projeto C
Cubo.
A aresta mede 2,5 m.

O requisito para a escolha de um dos projetos é que a caixa d’água, estando completamente
cheia, possa abastecer o pronto socorro por, pelo menos, três dias consecutivos, em caso de
interrupção do fornecimento de água. Sabendo-se que o consumo diário de água desse pronto
socorro equivale ao volume de uma esfera de raio 1,1 m, é CORRETO afirmar que:
a) somente o Projeto A atende ao requisito.
b) somente o Projeto B atende ao requisito.
c) somente o Projeto C atende ao requisito.
d) somente os Projetos A e B atendem ao requisito.
e) nenhum dos projetos atende ao requisito.
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A distribuição das idades das crianças vacinadas em uma campanha de vacinação realizada no

último ano, em uma Unidade Básica de Saúde, é dada pelo seguinte gráfico:
Número de crianças
140
120
100
80
50
Idade (anos)
1

2

3

4

5

A idade que mais se aproxima da média aritmética das idades das crianças vacinadas nessa
campanha está expressa na alternativa:
a) 1 ano e 6 meses
b) 2 anos
c) 2 anos e 7 meses
d) 3 anos
e) 3 anos e 2 dois meses

56

O gerente financeiro de uma clínica médica projetou as receitas mensais para o biênio

2012/2013 da seguinte maneira:
A receita projetada para janeiro de 2012 será de R$ 80.000,00.
Em cada mês subsequente, a receita projetada será de R$ 6.000,00 a mais do que a do mês
anterior.
Se essa projeção for cumprida, a receita prevista para o ano de 2013 será de:
a) R$ 3.800.000,00
b) R$ 4.932.000,00
c) R$ 4.136.000,00
d) R$ 3.128.000,00
e) R$ 2.220.000,00
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Para a realização de um plantão, o hospital A paga ao médico plantonista um valor fixo

de

R$ 585,00, mais R$ 25,00 por hora trabalhada. O hospital B, pelo mesmo plantão, paga um valor
fixo de R$ 315,00, mais R$ 55,00 por hora trabalhada. Com base nesses dados, é CORRETO
afirmar que:
a) para um plantão de 8 horas e meia, a remuneração do hospital B é maior do que a do
hospital A.
b) para um plantão de 10 horas, a remuneração no hospital A é maior do que a do hospital B.
c) se o plantão for de 12 horas, a remuneração será a mesma nos dois hospitais.
d) para um plantão de 9 horas e meia, a remuneração do hospital B é maior do que a do
hospital A.
e) se o plantão for de 8 horas, a remuneração será a mesma nos dois hospitais.

58

Em um experimento, verificou-se que uma determinada bactéria se reproduz, em lâmina,

segundo a função Q (t ) = Qo ⋅ 30,8t , onde Qo é a quantidade de bactérias na lâmina no tempo t = 0;

t indica o tempo em horas; Q (t ) é o número de bactérias t horas após o início do experimento.
Sabendo-se que, no instante t = 0, havia 100 bactérias, o tempo decorrido para que a lâmina
contivesse 25.600 bactérias foi de:

a) t = 10

log 2
log 3

b) t =

1 log 2
⋅
10 log 3

c) t =

1 log 3
⋅
10 log 2

d) t = 10

log 3
log 2

e) t = 10(log 2 ⋅ log 3)

59

Sabe-se que os modelos matemáticos empregados para descrever o processo respiratório




fazem uso de funções periódicas. Considerando-se que f ( x) = 2 − sen x −

π

 representa, de forma
2

simplificada, uma dessas funções, para 0 ≤ x ≤ 2π , é CORRETO afirmar que o gráfico que
representa f (x ) é:
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a)

b)

c)

d)

e)
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A direção de um hospital deseja formar equipes de plantão constituídas por oito profissionais:

dois médicos, quatro enfermeiras e dois fisioterapeutas. Sabendo-se que esse hospital tem em seu
quadro de funcionários cinco médicos, cinco enfermeiras e três fisioterapeutas, o número de
diferentes equipes que podem ser formadas é:
a) 30
b) 50
c) 100
d) 130
e) 150
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FÍSICA

61

João desejava medir a aceleração local da gravidade nas proximidades de sua casa. Para fazer

essa medição usou um pêndulo simples, isto é, um sistema composto de um pequeno corpo de
massa m, suspenso por um fio inextensível (indeformável) e de massa desprezível. Uma das
extremidades do fio é fixa a um suporte (o teto de uma sala, por exemplo), e a outra está presa à
massa m. Desprezando os efeitos da resistência do ar e os possíveis efeitos do atrito sobre o
sistema, a massa m oscila, para frente e para trás, em um plano vertical, quando deslocada da
posição de equilíbrio e abandonada. O tempo que a massa m leva para completar uma oscilação, ou
seja, sair e voltar ao ponto de partida de seu movimento é o período do pêndulo simples. Para
pequenas oscilações o período (T) pode ser calculado como T = 2π L , onde L é o comprimento do
g
pêndulo, e g, a aceleração local da gravidade. Considere um pêndulo simples, cujo comprimento L
do fio é de dez metros. Sabendo que o período de oscilação desse pêndulo é T = 6,28 segundos, e
adotando π igual a 3,14, a medida da aceleração local da gravidade obtida será igual a:
a) 8,9 m/s2
b) 5,0 m/s2
c) 10,0 m/s2
d) 9,5 m/s2
e) 11,0 m/s2

62

Um jogador de futebol chuta uma bola, que se encontra na superfície terrestre, de modo que

seu ângulo de saída é de 45º em relação à superfície, sendo o módulo da velocidade inicial de
10m/s. Considere desprezíveis os possíveis atritos entre a bola e o ar, bem como seus possíveis
movimentos de rotação. Adotando o módulo da aceleração da gravidade da Terra como 10 m/s²,
calcule o alcance máximo da bola, ou seja, a distância horizontal máxima que poderá percorrer.
Admita que toda a Terra, inclusive a sua superfície, seja um referencial inercial, e que a bola inicia o
seu movimento na origem do referencial sobre a superfície terrestre.

Dados: sen( 45°) =

2
2
, cos(45°) =
2
2

a) 5,0 m
b) 2,5 m
c) 20,0 m
d) 12,5 m
e) 10,0 m
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Considere um ponto sobre a superfície da Terra como a origem de um referencial inercial. A

energia mecânica de um corpo que se desloca nas proximidades dessa superfície é dada pela soma
da energia cinética e da energia potencial gravitacional desse corpo. A energia cinética, conhecida
como energia de movimento de um corpo de dimensões desprezíveis (uma partícula), depende da
massa e do módulo da velocidade do corpo, medida com relação a esse referencial. Já a energia
potencial gravitacional varia conforme a posição do corpo em relação também à origem desse
referencial e, além disso, admite-se que na origem desse referencial a energia potencial seja
considerada nula. Considere um objeto cujas dimensões sejam desprezíveis em relação às demais
dimensões envolvidas no problema e cuja massa seja de 8 kg. O objeto é abandonado, a partir do
repouso, de uma altura de 30 m em relação ao solo (origem do referencial). Considere que o
movimento de queda do corpo se dá apenas sob a ação da força gravitacional terrestre, ou seja, é
um movimento de queda livre. Calcule a energia mecânica desse objeto quando ele está a uma
altura de 12 m em relação à origem desse referencial. Adote g = 10 m/s2.
a) 960 joules
b) 1440 joules
c) 1200 joules
d) 2400 joules
e) 3000 joules

64

No ar seco, uma partícula em repouso (estática) de massa m1, cuja carga elétrica é de 100C

(coulomb), isolada da influência de qualquer outro tipo de partícula carregada, gera em seu entorno
um campo elétrico radial. Adote o valor da constante eletrostática como k0 = 9 x109 N.m2/C2.
Aproximando uma partícula de massa m2 a uma distância de 10 m da primeira, cuja carga elétrica
seja de 12 C, calcule o módulo da força eletrostática que será exercida pelo campo gerado por m1
sobre m2
a) 9,00 x 1011N
b) 1,08 x 109N
c) 1,08 x 107N
d) 9,00 x 1010N
e) 1,08 x 1011N

65

Considere um aquecedor elétrico de imersão constituído por um resistor do tipo linear de 15

ohms e que funciona sob uma tensão especial de 100V. Esse aparelho é usado para aquecer 1,5 kg
de água, sendo a temperatura inicial da água de 12 ºC. Considere que todo o calor gerado pelo
aparelho seja absorvido pela água e que o calor específico da água seja igual, aproximadamente, a
4x103J/(kg.0C). Determine o tempo necessário para que toda a massa de água atinja a temperatura
de 100 ºC.
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a) 5,9 minutos
b) 9,5 minutos
c) 13,2 minutos
d) 12,1 minutos
e) 8,9 minutos

66

Uma chapa metálica de formato retangular está a uma temperatura θ0, e seus lados têm

comprimentos a0 e b0, sendo a área inicial da chapa igual a S0 = a0.b0 . A chapa metálica é aquecida
até uma temperatura θ0+ ∆θ e, como consequência, seus lados se dilatam. Os lados da chapa
passam a ter comprimentos a = a0(1 + α.∆θ) e b = b0(1 + α.∆θ), onde α é o coeficiente de dilatação
linear e ∆θ é a diferença de temperatura que causou a dilatação. É CORRETO afirmar que a área
dilatada S, sem qualquer tipo de aproximação, será:
a) S = S0(1 + 2α∆θ + α2∆θ2)
b) S = S0(1 + 2α∆θ)
c) S = S0(1 + α2∆θ2)
d) S = S0(2α θ + α2∆θ2)
e) S = S0(1+2α + α2∆θ2)

67

Uma partícula de massa m e carga elétrica +Q cai, sob a ação da gravidade, entre duas placas

paralelas carregadas de lados quadrados e infinitos, conforme figura abaixo. Sobre o movimento de
queda da massa m, é CORRETO afirmar que:
a) a partícula, ao passar na região entre as placas, cai diretamente sobre o ponto A.
b) a partícula, ao passar na região entre as placas, sofre desvio e cai em direção ao ponto C.
c) um campo magnético é estabelecido entre as placas e está orientado da esquerda para a
direita, ou seja, de CB e, dessa forma, a partícula cai em direção ao ponto B.
d) um campo magnético é estabelecido entre as placas e está orientado da direita para a
esquerda, ou seja, de BC e, dessa forma, a partícula cai em direção ao ponto C.
e) a partícula sofre um desvio de CB e adquire aceleração, no sentido de C para B, conforme
a equação a = QE/m, onde “a” é o módulo dessa aceleração da partícula e E é o módulo do
campo elétrico estabelecido entre as duas placas.
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Niels Bohr, antes de lançar a sua teoria atômica, baseada nos conceitos da Física Quântica,

trabalhou em colaboração com o cientista Ernest Rutheford. Rutheford é conhecido por seu modelo
atômico: o modelo planetário atômico, o qual é baseado nos conceitos da física clássica. Nesse
modelo atômico, a estabilidade orbital era dada pelo equilíbrio entre a força centrípeta do elétron,
em torno do núcleo atômico, e a força de atração coulombiana entre o núcleo e o elétron. Para o
átomo de hidrogênio, o módulo da força coulombiana F entre o núcleo, constituído por um próton, e
o elétron da eletrosfera é dada por F = e2/(4πε0r2). Sabe-se, ainda, que o módulo da força centrípeta
é dada por F = mv2/r, onde r é a distância entre o centro do núcleo atômico, considerado aqui como
um referencial inercial, e o elétron na eletrosfera. A velocidade orbital v desse elétron também é
medida com relação a esse referencial inercial. Sob essas condições, é CORRETO afirmar que, no
modelo atômico de Rutheford:
Dados: ε0 = 8,85 x 10-12 F/m; e = 1,619 x 10-19 C, v=ωr e ω=2πf
a) quando o elétron possuir velocidade orbital maior que ν = [e2/(4πε0mr)]1/2, ele colapsa-se
em direção ao núcleo atômico.
b) quando o elétron possuir velocidade orbital menor que ν = [e2/(4πε0mr)]1/2, ele colapsa-se em
direção ao núcleo atômico.
c) quanto mais distante o elétron se encontrar do núcleo atômico, maior será sua velocidade,
garantindo assim a estabilidade orbital eletrônica.
d) a velocidade orbital do elétron é diretamente proporcional a sua massa.
e) a frequência do elétron sobre a sua
3

f = e/(16π ε0mr)

69

órbita

e

em

torno do

núcleo atômico é de

1/2

A membrana de uma célula de um ser vivo pode ser associada a um dispositivo eletrônico, mais

especificamente a um capacitor, conforme figura abaixo. Tanto o interior da célula como o meio
extracelular estão cheios de soluções salinas. Essas soluções salinas diluídas são, na verdade,
ânions e cátions e, mais específicamente, pode-se dizer que os ânions ocupam o interior da célula,
e que os cátions compõem o meio extracelular. Segundo fontes médicas, a espessura d da
membrana é de 80 angstroms. Qual deve ser a densidade superficial de carga σ, sobre a superfície
da membrana, capaz de produzir um potencial de 70 mV, conhecido como potencial de repouso da
célula?
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Dados: 1 angstrom = 10-10m, ε = 10ε o , E =

σ
, ε0=8,85x10-12 C2/(N.m2) é a permissividade
ε

elétrica do vácuo, ε é a permissividade elétrica no meio salino, e E é o campo elétrico
estabelecido na membrana.

a) 7/8x109εo C/m2
b) 8/7x109εo C/m2
c) 7/8x109εo m2/C
d) 8/7x109εo m2/C
e) 7/8x108εo C/m2

70

Um raio de luz incide na superfície S do setor circular de raio R com ângulo β de 45 graus,

conforme figura abaixo. Na figura, o sentido do segmento de reta indicado é o sentido de orientação
do raio de luz. Sabendo que esse setor circular está imerso em vácuo, determine a velocidade v do
raio de luz dentro do material que compõe o setor circular, e sabendo, também, que o ângulo do raio
de luz refratada por esse setor circular é de 30 graus.
Dado: A velocidade da luz no vácuo é de c = 3 × 108 ( m / s ) , sen( 45°) =

a)
b)
c)
d)
e)

2
1
, sen(30°) = ,
2
2

3 2
m
x10 8
2
s
m
v = 2 3 x10 8
s
v=

2 2
m
x10 8
3
s
2 3
m
v=
x10 8
3
s
m
v = 3 x10 8
s
v=
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QUÍMICA

71

Dois novos elementos foram aceitos oficialmente e passam a integrar a tabela periódica. O

reconhecimento veio das uniões internacionais de química e física, puras e aplicadas (IUPAC e
IUPAP, nas siglas em inglês), que têm um grupo conjunto de estudos para avaliar pesquisas feitas
nessa área e regular os resultados. Os novos elementos e seus respectivos números atômicos são:
a) térbio (65) e o disprósio (66).
b) ósmio (76) e o neônio (10).
c) ununquádio(114) e o ununhéxio (116).
d) háfnio (72) e criptônio (36).
e) cúrio (96) e o berquélio (97).

72

O bicarbonato de sódio é o nome comercial do carbonato ácido de sódio. Em medicina, é

utilizado como antiácido estomacal. A reação entre o bicarbonato e o ácido presente no suco
gástrico pode ser representada pela equação:
NaHCO3 + HCl

→ Na Cl + H2O + CO2

O CO2 liberado é o responsável pela eructação (arroto). Se um comprimido contendo 250 mg de
NaHCO3 for ingerido por uma pessoa, o volume em mililitros de CO2 formado nas CNTP
corresponderá à:
a) 0,7
b) 7,0
c) 70,0
d) 700,0
e) 0,07

73

Um balão de oxigênio contendo 6,02.1025 moléculas foi completamente utilizado por uma equipe

médica durante uma cirurgia. Se o gás fosse o oxigênio (O2), a massa gasta, nesse caso, seria de :
Dado: O=16
a) 32,0 g
b) 3,20 g
c) 3,20 kg
d) 32,0 kg
e) 6,4 kg
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74

A poluição é uma das causas da destruição da camada de ozônio. Uma das reações que podem

ocorrer no ar poluído é a do dióxido de nitrogênio com o ozônio:
2NO2(g)

+ O3 (g)

→

N2O5(g) + O2(g)

Essa reação ocorre em duas etapas:
I)

1NO2(g)

II)

NO3(g)

+

O3(g)

+

NO2(g)

→

NO3 (g)

→

N2O5(g)

+

O2 (g)

(lenta)
(rápida)

A lei da velocidade para essa reação é:
a) V = K[NO2]2 [O3]
b) V = K[NO2] [O3]
c) V = K[NO3] [O3]
d) V = K[NO2] [O3] +

K´[NO3][NO]

e) V = K[NO2]2

75

Num recipiente de 2 L, colocam-se 6 mols de gás hidrogênio (H2) e 4 mols de gás iodo (I2) a

elevada temperatura. Observa-se a formação do ácido iodídrico gasoso (HI) e, após certo tempo,
estabelece-se o equilíbrio.
H2(g)

+

I2(g)

↔

2HI(g)

Sabendo-se que nessa temperatura a constante de equilíbrio vale Kc= 12, quais seriam as
concentrações finais de H2; I2 e HI, em mols por litro, no equilíbrio químico?
a) 1,5; 0,5; 3,0
b) 3,0; 0,5; 3,0
c) 3,0; 2,0; 3,0
d) 1,5; 1,5; 3,0
e) 0,5; 0,5; 1,0

76

Queimando 20 g de carvão, obtém-se um desprendimento de 140 kcal. Qual a porcentagem

aproximada de impurezas, se considerarmos esta porcentagem como incombustível?
C(g)

+

O2(g)

→

CO2(g)

∆H = - 94512 cal

a) 2,5%
b) 12,0%
c) 55,0%
d) 70,0%
e) 90,0 %
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Na primeira etapa da reação de alcanos com cloro ocorre a troca de apenas um átomo de

hidrogênio por átomo de cloro. Considerando somente essa etapa, quantos hidrocarbonetos
clorados diferentes podem se formar ao reagirem 2-metilpropano e cloro?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

78

Em relação ao esquema simplificado de desintegração nuclear:
93

Np 239

→

94

X239 →

235
92U

as partículas elementares envolvidas e a radiação, se houver, serão:
a) partículas alfa e beta.
b) partículas beta e alfa.
c) radiação gama e partícula alfa.
d) partícula alfa e radiação beta.
e) partícula beta e radiação gama.

79

Observe com atenção a fórmula abaixo:
HCHF-CHOH-CHNH2-COOH
Nesse composto, podemos encontrar as seguintes funções orgânicas, exceto:
a) amina.
b) ácido carboxílico.
c) álcool.
d) haleto.
e) amida.

80

Um ácido carboxílico tem dois átomos de carbono e reage com um álcool com dois átomos de

carbono, formando uma substância que pertence à função .................... , e o seu nome é ................:
a) éster; etanoato de metila
b) éster; metanoato de etila
c) éster; etanoato de etila
d) éter; etanoato de metila
e) éter; etanoato de etila
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Identificação obrigatória
Nome do candidato: ___________________________________________
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