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ORIENTAÇÕES PARA OS VESTIBULANDOS 
 
 
1. Durante todo o exame deve ser observado o mais rigoroso silêncio. 
2. A interpretação das questões faz parte do exame. NÃO FAÇA PERGUNTAS. 
3. Durante a realização das provas mantenha PERMANENTEMENTE o seu documento de 
identidade sobre a carteira. 
4. Ao receber o caderno de questões, colocar imediatamente o NÚMERO DE INSCRIÇÃO.  
5. O rascunho, se necessário, deverá se feito no verso das folhas ou folha a parte. 
6. As questões respondidas a lápis na folha de resposta, NÃO SERÃO CONSIDERADAS. 
7. NÃO SERÁ FORNECIDA 2ª via da folha de resposta. 
8. Entregar SOMENTE a folha de resposta. 
9. Nenhum candidato poderá entregar a folha de resposta e sair da sala antes de 
decorridas uma hora do início das provas. 
10. Os três últimos alunos devem sair da sala ao mesmo tempo. 
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PROVA DE BIOLOGIA 
 
1) Em 2004 a população européia sofreu com as altas temperaturas, 
improváveis mesmo no verão nessa região. A França, um dos países mais 
afetados por essa alteração climática, aumentou seu potencial nuclear para 
suprir a demanda de energia que se fazia necessário para resfriar os lares deste 
país (ventiladores, aparelhos de ar condicionado e refrigeradores). Qual a 
conseqüência ambiental ocasionada pelo uso intensificado da energia nuclear, 
sabendo que não houve nenhum tipo de incidente com as usinas francesas? 
a) o resfriamento dos reatores nucleares com a água dos rios, lagos ou oceanos 
faz com que a água se aqueça e diminua a quantidade de O2 dissolvido, o que 
afeta os organismos aeróbios; 
b) o despejo de resíduos tóxicos no ambiente aquático; 
c) a eliminação de CO2 para a atmosfera; 
d) a eliminação de substâncias nitrogenadas ocasionando chuva ácida; 
 
2) Quais são os tecidos que podem atuar na sustentação dos vegetais? 
a) esclerênquima e xilema c) floema e xilema 
b) parênquima e floema d) colênquima e floema 

 
3) Um ser vivo que apresente vacúolo contrátil (pulsátil) é: 
a) uma bactéria aeróbia; 
b) uma bactéria anaeróbia; 
c) um fungo; 
d) um protozoário de água doce. 
 
4) As pessoas que possuem o mecanismo de coagulação funcionando 
normalmente, possuem a seguinte seqüência de eventos: 
a) protrombina – trombina – tromboplastina – fibrinogênio – fibrina; 
b) tromboplastina – protrombina – trombina – fibrina – fibrinogênio; 

c) tromboplastina – protrombina – trombina – fibrinogênio – fibrina; 
d) protrombina – trombina – tromboplastina – fibrina – fibrinogênio; 
 
5) Os seres vivos apresentam em sua composição química tanto substâncias 
orgânicas como inorgânicas. Tomando como referencia a distribuição citada, para 
a espécie humana, assinale a alternativa que inclui as porcentagens 
representativas de água, proteínas e sais minerais, nesta ordem: 
1- 70%     2- 15%      3- 7%      4- 3%      5- 2%     6- 1%     7- 0,5%  
a) 1, 2 e 3 c) 3, 2 e 4 
b) 2, 3 e 4 d) 1, 2 e 6 

 
 
 
 
6) Um dos eventos mais importantes e que fecha o ano esportivo do Brasil é a 
“Corrida de São Silvestre”. Muitos atletas, mesmo aqueles mais experientes, 
podem sofrer cãibras, fadiga e dores musculares, durante ou após o exercício 
físico intenso exigido neste tipo de competição. Qual a explicação para esse fato? 
a) Com a falta de ATP oriundo da respiração celular aeróbica, nosso organismo 
supre essa necessidade com ATP da fermentação alcoólica. 
b) Quando a demanda de ATP das células musculares aumenta bastante, se a 
respiração celular aeróbica não produzir todo ATP necessário, as células passam 
a realizar simultaneamente a fermentação láctica, cujo produto (ácido láctico) 
causa a cãibra, a fadiga e as dores musculares. 
c) A respiração celular aeróbica produz 32 ATP, o que é pouco para o 
metabolismo celular, em casos que o organismo é submetido a exercício intenso. 
d) Quando em exercício intenso a respiração celular deve aumentar de 36 para 40 
ATP, para que problemas como câibra, fadiga e dores musculares não ocorram. 
 
7) O desenho a seguir representa uma célula de um indivíduo 2 n = 4, em divisão. 
A próxima fase será: 

 
 
a) metáfase II c) anáfase I 
b) anáfase II d) metáfase I 
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8)  Numa certa espécie de milho, o grão colorido é condicionado por um gene 
dominante B e o grão liso por um gene dominante R. Os alelos recessivos b e r 
condicionam, respectivamente, grãos brancos e rugosos. No cruzamento entre 
um indivíduo colorido liso com um branco rugoso surgiu uma F1 com os 
seguintes descendentes: 
150 indivíduos que produziam sementes coloridas e lisas. 
150 indivíduos que produziam sementes brancas e rugosas. 
250 indivíduos que produziam sementes coloridas e rugosas e 
250 indivíduos que produziam sementes brancas e lisas. 
A partir desses resultados, podemos concluir que o genótipo do indivíduo 
parental colorido liso e a distância entre os genes B e R são: 
a) BR/br; 62,5 U.R. 
b) BR/br, 37,5 U.R. 
c) Br/bR, 62,5 U.R. 
d) Br/bR, 37,5 U.R. 
 
9) A respeito dos tecidos epiteliais é correto afirmar que: 
a) na pele, nas mucosas e nas membranas que envolvem os órgãos do sistema 
nervoso, encontramos epitélios de revestimento. 
b) o tecido epitelial de revestimento caracteriza-se por apresentar células 
separadas entre si por grande quantidade de material intercelular. 
c)as principais funções dos tecidos epiteliais são: revestimento, absorção e 
secreção. 
d) a camada de revestimento mais interna dos vasos sangüíneos é chamada de 
mesotélio. 
 
10) Quais devem ser respectivamente as freqüências de gametas AB, Ab, aB e 
ab produzidos por indivíduo AB/ab que sofreu 40% de crossing-over entre os 
pares de alelos das células em sua meiose? 
a) 10%, 40%, 40% e 10% 
b) 30%, 20%, 20% e 30% 
c) 30%, 30%, 20% e 20% 
d) 40%, 10%, 10% e 40% 
 
11) Na espécie humana, albinismo é determinado por um alelo autossômico 
recessivo. Se em uma dada população em equilíbrio de Hardy-Weinberg 9% dos 
indivíduos são albinos, a freqüência esperada de heterozigotos normais é: 
a) 21% b) 42% c) 49% d) 75% 

 
12) Não é uma característica comum a todos os cordados: 
a) Triblásticos c) Respiração pulmonar 
b)  Deuterostômicos d) Simetria bilateral 

 
13) Assinale a opção que não relaciona corretamente a estrutura ao animal: 

a) nematelminto – musculatura longitudinal e circular 
b) equinodermo – sistema ambulacrário 
c) molusco – rádula 
d) platelminto – solenócito 
 
14) No texto a seguir, estão em negrito termos correspondentes aos diferentes 
NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO utilizados em biologia. 
Todos os indivíduos da mesma espécie animal que estavam vivendo na 
região ficaram ameaçados por diferentes bactérias que eram capazes de romper 
a barreira imposta pela pele, causando sérios danos aos organismos. Nesses 
casos a ação dos macrófagos conduzidos pelo sangue até o local da inflamação 
foi de suma importância. De acordo com a ordem em que esses termos aparecem 
no texto, os NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO utilizados são: 
a) comunidade – organismo – tecido – tecido – sistema; 
b) comunidade – célula – tecido – tecido – célula; 
 
c) população – organismo – órgão – célula – tecido; 
d) população – célula –tecido –célula –tecido; 
 
15) Os peroxissomos são organelas que apresentam uma enzima chamada 
catalase. A função dessa enzima é converter água oxigenada (H2O2) em água 
(H2O) e oxigênio (O2). Considerando os dados citados, explique a finalidade da 
aplicação da água oxigenada em ferimentos e lesões cutâneas. 
 
 

PROVA DE MATEMÁTICA 
 

16. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo já pode ser 
considerado uma verdadeira pandemia, isto é, uma doença de âmbito mundial. 
Tem sido feitas campanhas, com o objetivo de diminuir o consumo de cigarros, 
alertando a população para o risco das doenças ocasionadas pelo fumo. 
        Sabe-se que, entre os 171 milhões de brasileiros, cerca de 30% são fumantes 
e que, aproximadamente 0,5% morrem por ano devido a doenças causadas pelo 
fumo. Calcule o número de brasileiros que podem vir a morrer neste ano por causa 
do cigarro. 
a) 51300000 b) 256500 c) 300400 d) 855000 

 
17. Supondo que a primeira medida do batimento cardíaco de um paciente tenha 
sido iniciado exatamente às 8h15min20s, em que instante terminou de ser feita tal 
medida? 
 
18. Segundo o Ministério da Saúde, entre 1983 e 1998, aproximadamente 4573 
crianças eram portadoras do HIV. Aproximadamente 3596 crianças foram 
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infectadas por meio da mãe. Que porcentagem das crianças infectadas esse 
valor representa? 
a) 78,6% b) 83,2% c) 87,5% d) 94,2% 

 
19.  Quantos litros de água cabem em um tanque cúbico de 2m de lado? 
a) 8 b) 0,08 c) 80 d) 8000 

 
20. Dos quase 5000 municípios existentes no Brasil só 135 possuem coleta 
seletiva de lixo. Necessitamos com urgência da criação de uma política de 
reciclagem do lixo.  
       Calcule a porcentagem dos municípios brasileiros onde não acontece a 
coleta seletiva do lixo. 
a) 2,7% b) 27% c) 97,3% d) 54,1% 

 
 
 
21.  Um medicamento de R$ 100,00 teve dois descontos sucessivos de 10%. 
Qual é o preço final do medicamento? 
a) R$ 80,00 b) R$ 75,00 c) R$ 86,00 d) R$ 81,00 

 
22. Considere as matrizes  
 A =    x2    0           e    B =   4     z     .   Se A = B , 
                      2    y+z                       y    -x 
 
 Calcule o valor de x + y + z. 
a) 4 b) 0 c) 2 d) -4 

 
23. Dividindo-se P(x) por x2 + 1, obtém-se o quociente x2 – 1 e o resto 3x + 1. 
Calcule P (-2/3). 
a) 13/9 b) –13/9 c) –146/81 d) 146/81 

 
24. Sendo x = (23)2, y = 23 e z = 2-2, calcule o valor de x + y + z. 
a) 289/4 b) 121/4 c) 205/4 d) 341/4 

 

25. Calcule o valor da expressão 12

122

22
222








 

 
a) 5 b) 15 c) 10 d) 1 

 
 
 

PROVA DE CONHECIMENTO 
 

FISICA 
26. Um móvel realiza um movimento uniformemente variado cuja equação horária 
é S = - 4t + 2t2, sendo o espaço em metros e o tempo em segundos. Qual a 
velocidade escalar do móvel no instante 2s? 
a) 2m/s b) 4m/s c) 6m/s d) 8m/s 

 
27. Um corpo é lançado obliquamente para cima com velocidade inicial de 50m/s, 
numa direção que faz um ângulo   com a horizontal, tal que sen  = 0,8 e cos  
= 0,6. Adote g = 10m/s2 e despreze a resistência do ar. Determine o módulo da 
velocidade do corpo no instante 2s. 
a) 36m/s b) 30m/s c) 40m/s d) 20m/s 

 
28. Um cubo oco de ferro apresenta 10g de massa e volume de 5,0cm3. O volume 
da parte “vazia” é de 3,7cm3. Determine a densidade do cubo e a massa específica 
do ferro. 
 
29. Para aquecer 500g de certa substância de 20ºC a 70ºC, foram necessárias 
4000 calorias. A capacidade térmica vale: 
a) 50 cal/ºC b) 20 cal/ºC c) 140 cal/ºC d) 80 cal/ºC 

 
30. Pela seção reta de um condutor de eletricidade passam 12,0C a cada minuto. 
Nesse condutor a intensidade da corrente elétrica, em ampères, é igual a: 
a) 12 A b) 1,2A c) 0,4A d) 0,2A 

 
 
QUÍMICA 
31.Um par de substâncias químicas, que mantêm um pH aproximadamente 
constante quando pequenas quantidades de ácido ou base são adicionadas, é 
chamado de: 
a) fortificante. 
b) indicador. 
c) tampão. 
d) estabilizador de pH. 
 
32. Uma das aplicações nobres da energia nuclear é a síntese de radioisótopos 
que são aplicados na medicina, no diagnóstico e tratamento de doenças. O Brasil 
é um país que se destaca na pesquisa e fabricação de radioisótopos. O fósforo-32 
é utilizado na medicina nuclear para tratamento de problemas vasculares. No 
decaimento deste radioisótopo, é formado enxofre-32, ocorrendo emissão de: 
a) partículas alfa b) partículas beta c) raios gama d) neutrons 
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33. Luvas cirúrgicas, balões e chupetas são feitos de poliisopreno, material 
obtido na polimerização do isopreno. O isopreno, cujo nome oficial é metil-1,3-
butadieno, tem como característica:  
a) A fórmula molecular C4H6. 
b) Ser isômero do ciclopenteno. 
c) Ser isômero do 3-metil-1-pentino. 
d) Possuir cadeia carbônica aberta, saturada e ramificada. 

34. O ferro em contato com umidade do ar provoca a formação da ferrugem, que 
é um óxido de ferro. A combinação do ferro (Fe) com o oxigênio (O2) do ar 
diluído em água faz surgir uma teia, na qual cada um átomo de ferro se liga a 
quatro ou seis átomos de oxigênio. Um dos óxidos de ferro é o Fe3O4, que é 
classificado como: 

a) óxido neutro b) óxido básico c) óxido duplo ou misto d) peróxido 

 

 

35. A combustão do etano ocorre segundo a reação abaixo:  

 

      Quantos kg de CO2 são liberados a partir de 30 kg de C2H6? 
 
 
GEOGRAFIA 
36. “Erro fatal – Falha humana é responsável pela morte de 154 pessoas no 
maior acidente aéreo do Brasil. ” (Revista ISTOÉ 11/10/2006). A aviação 
comercial desenvolve-se na década de 20, no século XX, apresentando a partir  
dessa data, até os dias atuais, grande desenvolvimento. No Brasil, o transporte 
aeroviário é responsável por 2,16% do movimento total de passageiros e por 
0,31% no de cargas. Após o acidente citado no texto, os aeroportos brasileiros 
explicitaram a crise que vem ocorrendo nesse setor. 
Assinale a alternativa com as vantagens do transporte aéreo. 
a) É seguro, rápido e tem grande capacidade de transportar passageiros e 
cargas de alto valor unitário. 
b) É flexível, entrega a mercadoria porta a porta. 
c) É muito econômico e possui diversas opções energéticas (vapor, diesel, 
eletricidade, etc). 

d) É o mais indicado para transportar carga de grande volume e de baixo valor 
unitário. 
 
37. Leia os textos a seguir: 
I- “O petróleo é nosso - Petrobrás extrai 1,9 milhões de barris por dia e supre as 
necessidades energéticas do país.” (Revista ISTOÉ 25/10/2006) 
II- “O gás é da Bolívia - Evo Morales estatiza refinarias de gás e abre confronto 
com o Brasil.” (Revista ISTOÉ 25/10/2006). 
O petróleo, utilizado comercialmente há menos de 150 anos, tornou-se o 
combustível mais importante da atualidade. Em 1928 formou-se um cartel entre 
sete empresas que passaram a dominar o mercado petrolífero no mundo. Em 
1960, cinco dos principais países exportadores de petróleo, criaram a OPEP, para 
combater este cartel, conhecido como “As Sete Irmãs”, contando, posteriormente, 
com a entrada de outros países na América do Sul, um país já fez parte e outro, 
ainda faz parte dessa organização. São eles: 
a) Brasil e Venezuela.         
b) Chile e Argentina. 
c) Equador e Venezuela. 
d) Brasil e Bolívia. 
 
 
38. O clima do arquipélago japonês sofre influência das monções de verão e 
inverno e de duas correntes marítimas, cujas massas de ar carregadas de 
umidade, são responsáveis pela elevada pluviosidade, acima de 1000mm anuais.  
Assinale a alternativa que indica as correntes marítimas que interferem no clima do 
Japão e suas principais áreas de atuação. 
a)  Corrente quente Kuroshivo ao norte e corrente fria de Oyashivo ao sul. 
b) Corrente quente de Hokkaido ao norte e corrente fria de Kyushu ao sul. 
c) Corrente quente de Kyushu ao norte e corrente fria de Shikoku ao sul. 
d) Corrente fria de Oyashivo ao norte e corrente quente de Kuroshivo ao sul. 
 
39. Poluição ambiental é qualquer tipo de obra ou ação humana capaz de provocar 
deterioração ou degradação do meio ambiente. O efeito estufa, relacionado à 
poluição atmosférica, é um dos mais importantes e preocupantes problemas 
ambientais da atualidade. Trata-se do aquecimento da Terra, ou seja, a elevação 
da temperatura terrestre em virtude da presença em excesso de certos gases, 
principalmente o dióxido de carbono (gás carbônico) na atmosfera. As principais 
conseqüências do aumento da temperatura média da Terra são: 
a) população afetada com problemas respiratórios, crianças nascendo sem 
cérebro e ação corrosiva. 
b) alteração na paisagem vegetal, derretimento das massas de gelo, provocando a 
elevação do nível do mar e o desaparecimento de inúmeras cidades. 
c) aumento da radiação ultravioleta que provoca o envelhecimento precoce, 
queimaduras e câncer de pele. 
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d) envenenamento de peixes, mariscos, aves e de pessoas que se alimentam 
desses animais. 
 
40. “A Pastoral da Juventude Rural acredita em dois campos de ação para 
atingir ou se aproximar do Desenvolvimento Sustentável: a cooperação e a 
agroecologia. Cabe salientar que entendemos agroecologia não apenas como 
produzir, mas como uma forma de vida, uma forma de se relacionar com a terra, 
com o ambiente e com outras pessoas, produzindo qualidade de vida e não 
apenas alimentos que podem ser vendidos mais caro no mercado.” (Mundo 
Jovem, julho 2005). 
O texto descreve a necessidade de rever a relação do homem com a terra, como 
produzir de forma organizada, planejada e voltada para as necessidades da 
maioria da população. Apesar da estrutura fundiária brasileira caracterizar-se 
pela concentração de terras, a modernização da agricultura tem produzido uma 
série de mudanças positivas e/ou negativas na agricultura brasileira. Entre elas, 
podemos citar o agrobusiness ou agronegócios. Explique o que é agrobusiness 
ou agronegócios. 
 
 
 
 
 
HISTÓRIA 
41. Em 5 de outubro de 1897, o Arraial de Canudos localizado em Belo Monte, 
próximo ao Rio Vaza-Barris foi destruído. A população de Canudos ou morreu na 
batalha ou foi degolada pelo exército. O corpo de Antônio Conselheiro que 
morrera em setembro, foi desenterrado e decapitado.  
     Este cenário de destruição em nada justifica a ação do governo brasileiro. 
     Por que razão fazendeiros do interior baiano e o próprio governo brasileiro 
desenvolveram esta violenta repressão ao movimento de Canudos? 
 
42. A Bolívia não se esquecerá tão cedo do dia 1º de maio de 2006. O 
presidente Evo Morales, em discurso no campo de gás de San Alberto anunciou 
a nacionalização do gás e do petróleo no país. 
      Assim a Bolívia toma posse do gás e do petróleo sacudindo o país e o 
mundo. No Brasil, a repercussão foi imediata, isto porque a Petrobrás desde 
1995, em um cenário de privatizações entrou no mercado boliviano tornando-se 
a principal empresa petrolífera da Bolívia. 
     A criação da Petrobrás do Brasil esta diretamente ligada ao governo de 
Getúlio Vargas na fase conhecida como: 
a) Primeira fase do governo Getúlio Vargas conhecida como Governo 
Provisório. 
b) A fase ditatorial de Vargas conhecida como Estado Novo. 
c) Na fase em que pela primeira vez alcançava a Presidência pelo voto popular 

e direto. 
d) Na fase constitucional pós Revolução de 1930 quando foi promulgada a 
Constituição de 1934. 

 
43. Ao iniciar a Primeira Guerra Mundial, o Brasil manteve uma posição de 
neutralidade, porém, com o afundamento de alguns navios mercantes brasileiros 
os ânimos no Brasil se exaltaram. Poetas, escritores, políticos passaram a 
defender a participação do Brasil na Guerra. 
     Durante o período da Primeira Guerra Mundial era Presidente do Brasil: 
a) Artur Bernardes c) Wenceslau Brás 
b) Getúlio Vargas d) Rodrigues Alves 

 
44. O Movimento Iluminista ao longo dos séculos XVII e XVIII produziu na Europa, 
especialmente na França, uma nova concepção nos aspectos políticos, 
econômicos, sociais e culturais. 
     Estas idéias também chegaram no Brasil que produziram movimentos que 
questionaram a estrutura colonial. 
     Dentre os movimentos relacionados, qual não teve relação com o Iluminismo. 
a) Guerra dos Emboabas c) Conjuração Mineira 
b) Revolta dos Alfaiates d) Conjuração Carioca 

 
 
45. Os textos a seguir se referem à Revolta da Vacina. 
(...) enquanto a vacinação não for levada a cabo por ordem policial do mesmo 
modo que o batismo o é pela Igreja, fica o País exposto ao perigo de repentinas e 
quase inacabáveis epidemias da varíola e ao despovoamento. 

Spix e Martins, Viagens pelo Brasil 
 
As pobres mães choravam 
E gritavam por Jesus 
Culpado disso tudo 
É o doutor Osvaldo Cruz. 
            Versos de presos, coletados por João do Rio, no livro “A Alma Encantadora 
das Ruas”. 
 
  A respeito da Revolta das Vacinas, afirma-se: 
I -  Os textos revelam o antagonismo de visões entre uma parcela da 

população e o povo desprovido de amparo. 
II - A Revolta da Vacina representou o despreparo da elite e do povo diante 

de epidemias que estavam presentes na capital no Brasil. 
III -  Os textos revelam que o Doutor Osvaldo Cruz, não admitiu o uso policial 

na vacinação obrigatória. 
 
a) Apenas a III é correta c) Apenas a I e II são corretas 
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b) Apenas a II e III são corretas d) Apenas a I e III são corretas 

 
INGLÊS 
 Leia com muita atenção o texto, que é a base de sua prova. 
 
       Omdurman, 6th December 1996 
 
Dear Mrs. Wiggins, 
 With reference to your advertisement in the Nursing Times of 29 th 
November, in which you give details of vacancies for student nurses, I would like 
to apply for a place at the School of Nursing, and would be most grateful if you 
could send me an application form and an illustrated brochure. 
 I am eighteen years of age and was educated at the Girls’ Secondary School, 
Omdurman. I left last June after passing Sudan School Certificate in six subjects, 
including a credit in English and a distinction in Biology. 
 I am most anxious to begin training to become a State Registered Nurse as 
soon as possible, and would prefer to join your February school. 
 I shall be in England from 28 th December until January 14 th, and I shall be 
available for interview between those dates. 
       Yours faithfully, 
                    Amna Mahgoub 
 
46. Marque a alternativa que corresponde à verdade do texto: 
a) Amna leu na revista Times sobre as férias das enfermeiras. 
b) A revista Times trazia advertências para a enfermagem. 
c) Amna viu na Times anúncio de vagas para a Escola de Enfermagem. 
d) Na revista de novembro havia uma brochura ilustrada. 

 
47. A frase sublinhada no texto “to apply for a place” quer dizer: 
a) aplicar pela praça c) procurar um lugar 
b) aplicar-se ao lugar d) solicitar uma vaga 

 
48. De acordo com o texto, pode-se deduzir que Amna 
a) estudou numa escola mixta. 
b) em junho, passou para a Sudan School. 
c) concluiu o segundo grau com cerca de dezoito anos. 
d) está pensando em estudar Biologia 

 
49. Pelo texto é possível deduzir também que Amna 
a) é sudanesa c) goza de longas férias 
b) vem sempre à Inglaterra d) gosta de dar entrevistas 

 
50. Destaque do texto a frase que mais claramente revela o sentimento de Amna 
ao escrever essa carta; copie a frase inteira e traduza-a. 


