
 



RASCUNHO  

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 a folha de resposta, assiná-la imediatamente  
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 
decorrida uma hora do início das provas. 
10. Os três últimos alunos devem sair da sala ao mesmo tempo. 



 

PROVA DE BIOLOGIA 

01) Observe atentamente a imagem e o texto abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O personagem Homem Aranha criado por Stan Lee e Steve Ditko na década de 
60, encontra-se, junto com o Super Homem (Joe Shuster e Jerry Siegel, 1938) e 
o Batman (Bob Kaine, 1939) entre os mais populares desenhos em quadrinhos.  
 
“Diferente dos demais heróis, ele vende fotos do Homem-Aranha para o Clarim 
Diário. Seus motivos, porém, são altruístas: ele ajuda a tia viúva e idosa a pagar 
as contas, principalmente com os remédios. É, portanto, um dos super-heróis 
mais humanizados das histórias em quadrinhos, o que o levou a um sucesso 
estrondoso e a uma competição direta de popularidade com ícones do nível de 
Super Homem e Batman.”  
 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/homem-aranha 
 
O personagem Peter Parker adquire seus poderes ao ser picado por uma aranha 
modificada geneticamente. O veneno da maioria das aranhas é composto 
basicamente por enzimas e moléculas biologicamente ativas produzidas por 
glândulas situadas no cefalotórax. Supondo que essas substâncias tenham a 
capacidade de atravessar a membrana plasmática da célula, qual das estruturas 
abaixo teria a capacidade de transformar permanentemente um ser vivo, de 
forma que o mesmo adquira características diferentes das herdadas do(s) 
progenitor(es): 
 

a) proteína b) lipídeo c) ácido nucléico d) carboidrato 
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71) O esquema a seguir mostra a transformação do geraniol em neral por meio 
de reações enzimáticas. 

 

 
Nesse processo, ocorre: 
a)  somente tautomerização 
b)  redução de um ácido carboxílico para aldeído 
c)  isomerização entre isômeros geométricos 
d)  oxidação de um álcool para aldeído 
 
72) Identifique a afirmação correta: 
a)  Nos óleos predominam ácidos saturados e nas gorduras, insaturados. 
b)  Os óleos são líquidos devido à predominância de ácidos saturados. 
c)  As gorduras são líquidas devido à predominância de ácidos insaturados. 
d)  Sabões são sais de sódio de ácidos graxos superiores. 

02) A Teoria da Endossimbiose, criada por Lynn Margulis em 1970, propõe que 
as organelas que compõem as células eucarióticas tenham surgido como 
consequência de uma associação simbiótica estável entre organismos. Mais 
especificamente, esta teoria postula que os cloroplastos e as mitocôndrias têm 
origem num procarionte autotrófico que viveu em simbiose dentro de outro 
organismo, também unicelular, obtendo proteção e fornecendo ao hospedeiro a 
energia necessária para as atividades metabólicas. Deste modo, a célula 
eucariótica atual seria uma quimera formada por três genomas: o nuclear; o 
cloroplastidial e o mitocondrial. Sendo assim, podemos concluir que a teoria da 
endossimbiose propõe uma explicação para: 
a) o surgimento da célula procarionte. 
b) o surgimento dos autótrofos. 
c) o surgimento dos heterótrofos. 
d) o surgimento da célula eucarionte.  
 
03) A púrpura trombocitopênica imunológica (PTI) é uma doença associada à 
produção de anticorpos anormais contra auto-antígenos expressos nas 
plaquetas. Na PTI, o maior alvo destes auto-anticorpos são glicoproteínas 
presentes na membrana plaquetária, GPIIb-IIIa, levando a uma destruição 
prematura da plaqueta no baço. As contagens normais de plaquetas numa 
pessoa adulta geralmente apresenta-se em torno de 150.000 à 400.000 por 
microlitro de sangue, enquanto o paciente com PTI geralmente apresenta menos 
de 100.000 por microlitro de sangue.  Imagine uma situação hipotética: Um  
jovem com PTI sofre um acidente de moto, e tem de ser submetido a uma 
esplenectomia (cirurgia de retirada do baço) de risco. Caso o jovem sobreviva à 
cirurgia, qual das opções abaixo possivelmente iria acontecer em imediato com o 
mesmo: 
a) melhoria nas condições de coagulação sanguínea. 
b) piora nas condições de coagulação sanguínea. 
c) aumento na produção de células com hemoglobina. 
d) redução da produção de linfócitos, consequentemente redução na produção 
de auto-anticorpos. 
 
04) A fenilcetonúria (PKU) é uma erro inato do metabolismo, de herança 
autossômica recessiva, que leva ao acúmulo de um aminoácido essencial, a 
fenilalanina, no organismo de indivíduos afetados. Esta doença é caracterizada 
pelo defeito ou ausência da enzima fenilalanina hidroxilase (PAH), que catalisa 
o processo de conversão da fenilalanina em tirosina. O tratamento consiste 
basicamente de uma dieta com baixo teor de fenilalanina, porém com níveis 
suficientes deste aminoácido para promover crescimento e desenvolvimento 
adequados. Uma fábrica de refrigerantes colocou por engano um alto teor de 
fenilalanina em garrafas com rótulos que afirmavam que o produto era livre do 
aminoácido, e as enviou a uma cidade. Supondo que essa cidade, com 10 mil 
habitantes tenha uma frequência alélica de 0,1 para o gene da PKU, e todos os 
seus moradores consumam o refrigerante, quantos serão afetados? 
a) 10 b) 100 c) 900 d) 1000 
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05) Observe as seguintes afirmações: 
I. Promove estímulo da contração da musculatura do útero no momento do parto; 
II. É produzida na adenoipófise; 
III. Estimula a secreção de leite pelas glândulas mamárias. 
As alternativas que se referem ao hormônio oxitocina são: 

a) I, II e III b) I e II c) II e III d) I e III 
 
06) A memória imunológica e imunidade resultam da seleção clonal. De acordo 
com a teoria da seleção clonal, um linfócito ativado produz dois tipos de células-
filhas: células efetoras, que realizam o ataque e morrem, e células de memória, 
que produzem anticorpos e têm vida longa. Em uma pessoa vacinada contra 
uma possível infecção, podem-se observar os seguintes eventos, exceto:  
a) ativação de resposta imune primária e produção de clones de células efetoras 
e de memória pelos linfócitos. 
b) maior e mais rápida produção de anticorpos específicos em casos de 
encontros posteriores com o mesmo antígeno. 
c) na primeira exposição ao antígeno, há uma fase de espera antes de o número 
de moléculas de anticorpos e células T aumentar.   
d) promoção imediata de resposta imune secundária, com produção de células 
efetoras e de memória, que controlam lentamente o invasor.   
 
07)  Durante uma série de exercícios aeróbicos, um estudante de enfermagem 
observou suas roupas intensamente molhadas pelo suor. Em condições 
normais, o aumento da perda de água por transpiração tem como principal 
consequência: 
a) o aumento da produção de ADH, visando diminuir a produção de urina.   
b) o aumento da produção de células sanguíneas, visando provocar aumento de 
pressão arterial.   
c) a diminuição da frequência respiratória, visando diminuir a perda de água na 
respiração.   
d) o aumento da reabsorção de água pelo intestino.   
 
08)  Um determinado casal, ambos com cariótipo normal, tem um filho com 
cariótipo 2n = 47, XYY. Podemos inferir que o cromossomo Y extra foi 
decorrente de erro na:   

a) meiose I da mãe   b) meiose II da mãe   
c) meiose II do pai   d) meiose I do pai   

 
09) Tecidos biológicos são unidades cooperativas de células similares que 
desempenham uma função específica. Considere as afirmações a seguir sobre 
diferentes tipos de tecido: 
I. O tecido cartilaginoso é muito vascularizado; 
II. O tecido sanguíneo é formado por células e plasma; 
III. O tecido epitelial cobre a superfície do corpo e dos órgãos internos; 
IV. O músculo esquelético é composto por fibras musculares lisas e estriadas; 
V. O tecido nervoso se origina da ectoderma. 

68) A "fluoxetina", presente na composição química do Prozac, apresenta 
fórmula estrutural 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com relação a esse composto, é correto afirmar que apresenta: 
a)  cadeia carbônica cíclica e saturada. 
b)  cadeia carbônica aromática e homogênea 
c)  cadeia carbônica mista e heterogênea 
d)  somente átomos de carbonos primários e secundários. 
 
69) A 2-pentanona é isômera do(a): 
a) 2-metil-butanóico b) 2,2-dimetil-butanol 
c) 3-metil-2-butanona d) 2-metil-propanol 

 
70) Os frascos A, B, C e D apresentam soluções aquosas das seguintes 
substâncias: 

Frasco A 

 

fenol 

Frasco B 

 
 

 

etanol 

Frasco C 

 

ácido acético 

Frasco D 

 
 

 

metilamina 

 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente o pH dessas soluções: 
  

 Frasco A Frasco B Frasco C Frasco D 
a) pH = 7 pH = 7 pH = 7 pH = 7 
b) pH > 7 pH > 7 pH < 7 pH > 7 
c) pH > 7 pH > 7 pH > 7 pH = 7 
d) pH < 7 pH = 7 pH < 7 pH > 7 
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I.  A concentração do NO diminui, e a de NO2 aumenta em razão da conversão 
de NO em NO2. 
II.  A concentração de monóxido de carbono no ar está ligada a maior ou a 
menor intensidade do tráfego. 
III. Os veículos emitem óxidos de nitrogênio nos horários de pico de tráfego do 
período da manhã. 
IV.  Nos horários de maior insolação, parte do ozônio da estratosfera difunde-se 
para camadas mais baixas da atmosfera. 
Determine a alternativa correta: 

a)  I e II b)  I e III c)  II e III d)  II e IV 
 
64) A massa de oxigênio necessária para encher um cilindro de capacidade 
igual a 25 litros, sob pressão de 10 atm e a 25ºC é de: 
 Dados: Massa molar de O2 = 32 g/mol 
              Volume molar de gás a 1 atm e 25ºC = 25 L/mol 
 

a) 960 g b) 320 g c) 48 g d) 32 g 
 
65) O soro fisiológico é uma solução de cloreto de sódio a 0,9%. A quantidade, 
aproximada, em mol(s) de cloreto de sódio consumidos por um paciente que 
recebeu 1.500 ml de soro fisiológico, é: 

a) 0,12 b) 0,23 c) 0,46 d) 1,35 
 
66) Cr2O7

  +  3 H2C2O4   +  xH1+    wCr3+  +  6 CO2 + 7 H2O 

Após o acerto dos coeficientes, verifica-se se uma equação iônica está 
corretamente balanceada, quando o total de cargas elétricas dos reagentes é 
igual ao total de cargas dos produtos. Desse modo, na equação acima, os 
coeficientes x e w devem ser, respectivamente: 

a) 12 e 3 b) 8 e 2 c) 3 e 1 d) 7 e 3 
 
67) Com relação aos efeitos sobre o ecossistema, pode-se afirmar que: 
I.   as chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da água de um lago, o 
que acarretaria a morte de algumas espécies, rompendo a cadeia alimentar. 
II.  as chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo, o que prejudicaria o 
crescimento de certos vegetais. 
III. as chuvas ácidas causam danos se apresentarem valor de pH maior que o da 
água destilada. 
Dessas afirmativas, está(ão) correta(s): 

a) l, apenas.  b) III, apenas.  
c) l e II, apenas. d) II e III, apenas. 

 

Está correto o que é afirmado somente em:  
a) I ,II e III.   b) II, III e V.   c) I , IV e V.   d) I, III e IV.   

   
10) Leia atentamente o texto abaixo: 
“Os tecidos mineralizados, e em especial os dentes, tem um papel fundamental 
na identificação humana, por serem estruturas de extraordinária resistência e 
pela variedade de características individualizantes que proporcionam as peças 
dentárias” 
“Pode ser afirmado que não há duas pessoas com as mesmas características na 
dentição, dada a enorme variedade de características individuais proporcionadas 
pelas peças dentárias. Cada indivíduo tem suficientes particularidades em seus 
arcos dentários para poder estabelecer sua identidade com total certeza.” 
 
Fonte: Arq bras odontol 2008;4(21):67 – 69 
 
Um perito da polícia federal recebeu um cadáver para realizar a identificação. 
Contudo, devido às condições do corpo, o perito contava apenas com uma 
mandíbula contendo a seguinte disposição de dentes: 
- 6 molares; 
- 2 pré-molares; 
- 2 caninos; 
- 4 incisivos. 
 
De posse dessas informações, determine qual o conjunto de dentes ausentes 
nessa mandíbula: 
a) um par de molares b) um par de pré-molares 
c) um par de caninos d) nenhuma das alternativas 
 
11) O neurônio é a unidade estrutural e funcional do sistema nervoso. Quanto à 
parte funcional, temos neurônios que conduzem impulsos dos receptores para o 
sistema nervoso central, os quais são classificados como: 
a) neurônios associativos b) neurônios motores 
c) neurônios sensitivos d) células de Schwann 

 
12) Leia atentamente o texto à seguir: 
“O número de pessoas contaminadas pela bactéria Klebsiella pneumoniae 
carbapenemase (KPC) aumentou expoencialmente nas últimas semanas 
levando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a adotar uma série 
de medidas para barrar o avanço. Em Manhuaçu, o Hospital César Leite já faz o 
monitoramento do grupo KPC há mais de um ano, não registrou sua presença e 
adota várias medidas de controle e segurança para evitar casos de infecção 
hospitalar. 
A KPC é uma cepa da bactéria Klebsiella pneumoniae. O primeiro caso 
identificado no país ocorreu em 2005, em São Paulo. Quatro anos depois, veio o 
segundo caso, em Londrina, no Paraná. Ela pode causar pneumonia, infecções 
na  corrente  sanguínea  e no  sistema  urinário.  A  possibilidade  de contágio da 
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bactéria é maior em quem está com imunidade baixa e a transmissão é feita 
através do contato com secreção ou excreção de pacientes infectados. 
O médico infectologista do Hospital César Leite, Thiago Heringer, explica que a 
principal bactéria do grupo é a Klebsiella pneumoniae que é encontrada 
facilmente nos hospitais do Brasil. “Agora a KPC é um perfil mais raro. Ela ainda 
é restrita ao ambiente hospitalar. Acredita-se que, por conta do uso 
indiscriminado de antibióticos, essa bactéria sofre uma mutação no gene e 
produz uma enzima capaz de destruir uma classe de antibióticos que são 
considerados os mais potentes”, detalha.” 
Fonte: http://www.portalcaparao.com.br/lernoticia/6400/kpc-hospital-cesar-leite-
age-para-evitar-superbacteria 
 
Para combater a infecção pela KPC, um profissional da área de saúde sugeriu 
utilizarem um antibiótico que atue por inibição da síntese protéica da bactéria. 
Dessa forma, qual seria a ação desse antibiótico contra a KPC: 
a) interrompe a produção de proteínas das bactérias causadoras da doença, o 
que impede a sua multiplicação pelo bloqueio das suas funções vitais. 
b) atua diretamente no retículo endoplasmático dessas bactérias, impedindo a 
ligação do RNA mensageiro aos ribossomos. 
c) inibe a síntese de RNA mensageiro no núcleo da bactéria, promovendo 
dissociação das proteínas histônicas do DNA bacteriano. 
d) altera as informações genéticas das bactérias causadoras da doença, o que 
impede a manutenção e a reprodução desses organismos. 
 
 

PROVA DE FÍSICA 
13) O gráfico abaixo representa a velocidade em função do tempo de um objeto 
em movimento retilíneo. Calcule a velocidade média entre os instantes t=0 e 
t=5h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 5,0 m/s b) 5,5 m/s c) 6,0 m/s d) 6,5 m/s 
 
14) Em um local onde g=10m/s2, um objeto é lançado verticalmente para cima, a 
partir do solo terrestre. O efeito do ar é desprezível. 
O objeto atinge 20% de sua altura máxima com uma velocidade de módulo igual 
a 40 m/s. A altura máxima atingida pelo objeto vale: 

a) 200 m b) 150 m c) 100 m d) 75 m 

PROVA DE QUÍMICA 
 
61) Observe os seguintes fatos: 
I.  Uma pedra de naftalina deixada no armário. 
II. Uma vasilha com água deixada no freezer. 
III. Uma vasilha com água deixada no fogo. 
IV. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. 
 
Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos: 
a) I. sublimação, II. solidificação, III. evaporação, IV. fusão. 
b)  I. sublimação, II. solidificação, III. fusão, IV. evaporação. 
c)  I. fusão, II. sublimação, III. evaporação. IV. solidificação. 
d)  I. evaporação, II. solidificação, III. fusão, IV. sublimação. 
 
62) A tabela apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos. 

Nome do ácido Aplicações e características 
Ácido muriático Limpeza doméstica e de peças metálicas 

decapagem 
Ácido fosfórico Usado como acidulante em refrigerantes, balas 

e goma de mascar 
Ácido sulfúrico Desidratante, solução de bateria 
Ácido nítrico Indústria de explosivos e corantes 

 
 As fórmulas dos ácidos da tabela são, respectivamente: 
a) HCl, H3PO4, H2SO4, HNO3 
b) HClO, H3PO4, H2SO4, HNO3 
c) HCl, H3PO3, H2SO4, HNO3 
d) HClO2, H4P2O7, H2SO3, HNO2 
 
63) O gráfico refere-se às variações das concentrações de poluentes na 
atmosfera, no decorrer de um dia útil, em um grande centro urbano. 
 

  
(Adaptado de NOVAIS, Vera. Ozônio: aliado ou inimigo. São Paulo: Scipione,1998) 

 
As seguintes explicações foram dadas para essas variações: 
 

v(km/h) 

t(h) 

30 

24

0 2 4 5 

18 05 



56)  O determinante da matriz A4x4 onde os elementos da primeira linha são 4, 3, 
5 e 1; os elementos da segunda linha são 0, 3, 0 e 2; os da terceira linha são 2, 
7, 0 e 0 e os da quarta linha, 8, 6, 10 e 2, é: 

a) – 5  b) 0 c) 5 d) 15 
 
57) Num grupo de 30 homens e 20 mulheres, a probabilidade de um homem 
estar com tuberculose é de 0,05 e de uma mulher estar com tuberculose é 0,10.  
Qual a probabilidade de uma pessoa do grupo estar com tuberculose? 

a) 1% b) 5% c) 7% d) 17% 
 
58) Imagine um cubo formado por 64 cubinhos iguais. Se o cubo é pintado em 
todas as suas seis faces, alguns cubinhos internos não receberão tinta alguma. 
Quantos são esses cubinhos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 8           b) 7         c) 16         d) 20         
 
59) Pitágoras tem doze irmãos que com ele se reuniram na ceia de Natal. Das 
afirmações a seguir, referentes aos membros da mesma família reunidos, a 
única necessariamente verdadeira é: 
a) pelo menos uma das pessoas reunidas nasceu em janeiro ou fevereiro; 
b) pelo menos uma das pessoas reunidas nasceu num dia par; 
c) pelo menos duas pessoas são do sexo feminino; 
d) pelo menos duas pessoas reunidas fazem aniversário no mesmo mês. 
 
60) Às 6 horas da manhã, o relógio da matriz demora 20 segundos para dar as 
seis badaladas. Ao meio dia, para dar as 12 badaladas, demorará quantos 
segundos? 

a) 32 b) 36 c) 40 d) 44 

15) Um bloco desliza a partir do repouso sobre um plano inclinado de 45 com a 
horizontal, gastando o triplo do tempo que ele necessitaria para descer um plano 
idêntico, nas mesmas condições, porém sem atrito. O coeficiente de atrito 
cinético entre o bloco e o primeiro plano vale: 
a) 8/9 b) 7/9 c) 2/3 d) 5/9 

 
Dados: sen 45 = cos45  0,7 
  g = 10 m/s2 
 
16) Considere um pêndulo ideal fixo em um ponto O e a esfera pendular 
descrevendo oscilações em um plano vertical. Em um instante t0 a esfera passa 
pelo ponto A com velocidade de módulo igual a 4,0 m/s e o ângulo  que o fio 
forma com a vertical é tal que sen  = 0,60 e cos  = 0,80. A esfera pendular tem 
massa igual a 5,0 kg e o comprimento do fio é de 2,0m.  Adote g = 10 m/s2 e 
despreze a resistência do ar. Determine a intensidade da tração no fio quando a 
esfera pendular passa pelo ponto mais baixo da sua trajetória. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 170 N b) 110 N c) 85 N d) 75 N 
 
17) Um vaso comunicante em forma de U possui duas colunas da mesma altura 
h = 30 cm, preenchidas com água até a metade. Em seguida, adiciona-se óleo 
de massa específica igual a 0,70 g/cm3 a uma das colunas até a coluna estar 
totalmente preenchida, conforme mostram as figuras abaixo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O (fixo) 

 

A 

água 

óleo 

30cm 
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A massa específica da água é de 1,0 g/cm3. A coluna de óleo terá comprimento 
de: 

a) 27,5 cm b) 25,0 cm c) 22,5 cm d) 20,0 cm 
 
18) Um forno de microondas produz ondas eletromagnéticas que aquecem os 
alimentos colocados no seu interior ao provocar a agitação e o atrito entre suas 
moléculas. Se colocarmos no interior do forno um copo com 250g de água a 
15°C, quanto tempo será necessário para aquecê-lo a 80°C? Suponha que as 
microondas produzam 13000cal/min na água e despreze a capacidade térmica do 
copo. Dado: calor específico sensível da água: 1,0 cal/g°C. 

a) 1,25 s b) 25,0 s c) 50,0 s d) 75,0 s 
 
19) No interior de um freezer (congelador doméstico), a temperatura se 
mantém a -20°C. Quanto valeria a soma algébrica das indicações de dois 
termômetros graduados nas escalas Fahrenheit e Kelvin, após o equilíbrio 
térmico ser estabelecido, se ambos fossem colocados no interior desse 
congelador? 

a) -361 b) -225 c) 225 d) 251 
 
20) Considere a compressão isobárica AB sofrida por uma amostra de gás 
perfeito e representada no diagrama pressão x volume mostrado abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Admita que, no estado A, a temperatura do gás perfeito seja igual a 127C. A 
temperatura atingida pelo gás ao atingir o estado B vale : 

a) 473K b) 400C c) 200F d) -73C 
 
21) Dois espelhos planos E1 e E2, perpendiculares ao plano do papel, formam 
entre si um ângulo . Um raio luminoso, contido no plano do papel, incide sobre 
o espelho E1, formando com este um ângulo  (0 <  < /2). Determine o valor 
de  para que, após refletir-se em E1 e E2, o raio luminoso emirja paralelo à 
direção do raio incidente. 

a) 90 b) 90 - c) 90 + d) 180 - 
 

PROVA DE MATEMÁTICA 
 

49) Um professor aplica 50 testes a seus alunos. Cada aluno ganhou 4 pontos 
para cada resposta certa e perdeu 1 ponto para cada resposta errada. Se Anna 
fez 130 pontos, quantas perguntas ela acertou? 
a) 14 b) 36 c) 26 d) 50 

 
50) Um ciclista deu 100 voltas em uma pista que tinha a forma de um hexágono 
regular. Cada lado do hexágono media 15 m. Quantos quilômetros ele 
percorreu? 
a) 9 b) 90 c) 900 d) 9000 

 
51) Matemática também é diversão! Escolha um número qualquer e em seguida 
multiplique-o por dois; adicione 20 e divida tudo por dois; por último subtraia o 
número pensado do resultado e você obterá: 
a) 0 b) 30 c) 20 d) 10 

 
52) A adição de um número real positivo x com o seu quadrado dá um resultado 
igual 42. Então esse número é: 
a) Ímpar  b) é maior que 15 
c) é múltiplo de 3 d) é menor que 5 
 
53)  Uma pessoa caminhou 5 km para o norte, 5 km para o leste e 7 km para o 
norte, novamente. A que distância ela está do seu ponto de partida?  
a) 5 km b) 13 km c) 20 km d) 27 km 

 
54) Uma equipe de saúde tem 4 médicos e 6 enfermeiras. Quantas comissões 
de cinco profissionais, médicos e enfermeiras, podem ser formadas contendo, 
exatamente, dois médicos e três enfermeiras? 
a) 10 b) 20 c) 60 d) 120 

 
55) Na figura, ANM é um triângulo e ABCD é um quadrado. Calcule a área do 
quadrado: 
 

 
 
a) 2,4 cm b) 2,0 cm c) 1,6 cm d) 1,4 cm 

 

AM = 4 cm 
NA = 6 cm 
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47) Foi durante a Guerra Fria que surgiram as expressões Primeiro, Segundo e 
Terceiro Mundo. Embora questionadas quanto à sua real validade, elas 
permaneceram até o fim desse período de bipolaridade político-ideológica. O 
novo período que se inaugurou na década de 1990 trouxe uma “nova 
classificação” para distinguir os países quanto à riqueza: as expressões Norte e 
Sul. Sobre a divisão Norte e Sul, pode-se afirmar que: 
a) é mais precisa do que a anterior, pois permitiu distinguir com relativa precisão 
que os maiores problemas de ordem socioeconômica, atualmente, estão 
concentrados nas áreas ao sul do Equador. 
b) representa um avanço em termos de regionalização do espaço mundial 
porque localiza espacialmente a ocorrência da pobreza permitindo ações 
concretas dos órgãos supranacionais como a ONU ou o FMI. 
c) é genérica e simplificadora, pois a pobreza não se restringe somente aos 
países subdesenvolvidos, uma vez que mesmo nos países do Norte, 
considerados ricos, o número de indigentes tem gradualmente aumentado. 
d) permite analisar com rigor os efeitos da descentralização da economia 
mundial que contribuiu para a formação de pólos de poder independentes dos 
tradicionais centros de decisão situados na Europa Ocidental ou nos Estados 
Unidos. 
 
48) Sobre a Primeira República, no Brasil, pode-se afirmar: 
I. O coronelismo foi combatido para que a democracia cidadã se consolidasse 
como bem maior desta sociedade, em que a participação política de todos 
pudesse ser respeitada e afirmada. 
II. As oligarquias estaduais eram incentivadas para que dentro de um espírito 
federativo às avessas, o governo federal permanecesse nas mãos dos políticos 
de São Paulo e Minas Gerais. 
III. Revoltas populares como Contestado e Canudos, além da Revolta da 
Chibata, foram combatidas como movimentos que colocaram em risco a 
segurança nacional, pois no Brasil da Primeira República as questões sociais 
eram caso de polícia. 
IV. As lutas operárias ocorridas durante a República do Café-com-leite 
conscientizaram os trabalhadores brasileiros que estes precisavam conquistar 
direitos há muito obtidos por seus colegas europeus: menor jornada de trabalho, 
melhores condições de vida e de trabalho para mulheres e crianças, etc. 
Estão corretas as afirmações: 

a) I, III e IV. b) III e  IV. c) II e IV. d) II, III e IV. 
 
 

22)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No esquema da figura, temos um gerador ideal que fornece uma tensão 
constante de 120 V, duas lâmpadas L1 e L2 e um resistor de resistência elétrica 
R. L1 só acende com 120 V e L2 só acende com 100 V. Nestas condições, L1 
dissipa 120 W e L2 dissipa 100 W. Estando as lâmpadas acesas, determine o 
valor de R. 
a) 90  b) 45  c) 30  d) 20  

 
23) Dois condutores esféricos possuem, respectivamente, raios R e 2R e cargas 
+Q e  -4Q.  Separados por uma distância d=6R, conforme mostra a figura 
abaixo, os condutores atraem-se com uma força de intensidade F=20N.  
Colocando-se os dois em contato e diminuindo a distância d para 3R a força 
repulsiva entre eles passará a valer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 60 N b) 40 N c) 10 N d) 5 N 

 
24) Um aluno possui hipermetropia e só consegue ler se o texto estiver a pelo 
menos 1,5 m de distância. Qual deve ser a distância focal da lente corretiva para 
que ele possa ler se o texto for colocado a 25 cm de seus olhos? 
a) 10 cm b) 20 cm c) 30 cm d) 40 cm 

 

d=6R 
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PROVA DE GEOGRAFIA 

 
25) Analise os conceitos: 
“A população de uma região cresce num ritmo muito maior que a produção de 
alimentos. A população passará então por um período de provações que a 
levará a um controle natural de natalidade”  
“Países com altas taxas de natalidade são obrigados a despender investimentos 
elevados no setor de bem estar da população e por isso deixam de investir no 
setor produtivo” 
Os conceitos acima indicam duas teorias que se assemelham, conhecidas como: 
a)  Ortodoxa e liberal. 
b)  Natalista e terceiro mundista. 
c)  Malthusiana e neo malthusiana. 
d)  Teylorista e marxista. 
 
26) As regiões sul e sudeste são as regiões que mais recebem imigrantes no 
Brasil. Essa constatação deve-se ao fato que: 
a)  Colonização de exploração desenvolvida no sul. 
b)  Natureza climática dessas regiões parecidas com a européia. 
c)  Menor desenvolvimento econômico. 
d)  Desenvolvimento da cultura do cacau na região de São Paulo. 
 
27) São consequências do êxodo rural, exceto. 
a)  Queda geral na produção ou estagnação econômica nas áreas rurais. 
b)  Rápido aumento na população urbana. 
c)  Falta de infra-estrutura das cidades. 
d)  Elevação nos salários devido à diminuição de trabalhadores no espaço 
urbano. 
 
28) Solo escuro, resultante de decomposição de gnaisse e calcário. É um solo 
de elevada fertilidade natural, encontrado principalmente na zona da mata 
nordestina, onde desde o período colonial, é utilizado para o plantio de cana-de-
açúcar. Esta descrição se refere a qual tipo de solo? 

a)  Massapé b)  Terra roxa c)  Solo de Várzea d)  Salmourão 
 
29) O espaço regional polarizado é menor e representa uma posição hierárquica 
intermediaria entre a metrópole regional e nacional. São exemplos: Manaus, 
Porto Velho, Rio Branco, São Luis, Campina Grande, Natal, Ribeirão Preto, 
Campo Grande, Londrina e Vitória. Entre as classificações das cidades dentro 
de uma hierarquia urbana, o trecho acima se refere: 
a)  Centros regionais. 
b)  Metrópole global. 
c)  Centro sub-regionais. 
d)  Nenhuma das alternativas, pois cada cidade possui uma hierarquia. 

Estão corretas as afirmativas, 
a)  I, II, III e IV. b)  II e III, apenas. c)  I, III e IV, apenas. d)  II e IV, apenas. 
 
44) “Em meio a pancadas de chuva, se apresentaram neste sábado na Praça da 
Paz do Parque do Ibirapuera Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa e 
Gilberto Gil, em comemoração aos dez anos do projeto Pão Music, da rede de 
supermercados Pão de Açúcar, em parceria com a Prefeitura de São Paulo. 
Segundo dados da Guarda Civil Metropolitana, compareceram ao show cerca de 
100 mil pessoas”.  O Estado de S. Paulo, 09/12/2002. 
Os quatro artistas reviveram a banda que fez sucesso, nos anos 70 e que ficou 
conhecida como: 
a)  Novos Baianos. b)  Nova MPB. 
c)  Tropicália. d)  Doces Bárbaros. 
 
45) O debate sobre o uso das células-tronco está na ordem do dia. Os 
periódicos dedicaram diversas matérias sobre o tema. Leia as afirmativas sobre 
tal assunto. 
I. No Congresso Nacional as discussões assumiram cores ideológicas. A 
esquerda é favorável ao uso e a direita contra. 
II. A base das discussões gira em torno da utilização de células-tronco 
embrionárias em pesquisas e tratamento de doenças. 
III. Alguns setores religiosos não aprovam o uso de tais células, especialmente 
das coletadas de embriões humanos. 
IV. O tema esteve presente nas eleições norte-americanas, pois os dois 
principais candidatos declararam ser contra o uso das células-tronco. 
Estão corretas as afirmações, 
a)  I, II e III. b)  II e IV. c)  II e III. d)  II, III e IV. 

 
46) A imagem do cadáver de um traficante carregado em um carrinho de mão na 
favela da Rocinha saiu estampada em jornais estrangeiros, em abril de 2004.  A 
violência é um dos principais problemas das cidades brasileiras. Sobre o 
enfoque de tal problema no filme Cidade de Deus é correto afirmar que: 
a) a ausência de perspectivas, a não-possibilidade de ascensão social abre 
caminho para que todos façam a opção de seguir pelo caminho do crime 
organizado, daí a razão de manter-se o medo em relação a estes grupos sociais. 
b) sendo os atores provenientes desta mesma situação transposta na história, 
não foi necessário o trabalho de direção para se obter interpretações reais, pois 
estes reproduziam, na verdade, seu próprio cotidiano. 
c) a linguagem produzida em ritmo de thriller produz distanciamento da narrativa, 
o que provoca reflexão no espectador, e não identificação com situações e 
personagens, o espectador não se sente dentro da história. 
d) dos anos 60 ao início do século XXI, a exclusão sócio-econômica cresceu no 
espaço urbano, formando-se bolsões de miséria na periferia das cidades e em 
regiões inadequadas para a moradia, da marginalidade espacial e social para a 
marginalidade da cidadania, o narcotráfico surge como uma das possibilidades 
de ascensão social. 
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41) Leia as afirmativas sobre a Conferência Rio+10. 
I- Os resultados da Conferência agradaram aos ambientalistas. Pois, o governo 
norte-americano se comprometeu a fixar metas para frear a devastação do 
Planeta.  
II- Os chefes de Estado reuniram-se em Johannesburgo, com o objetivo de 
planejar o crescimento econômico sem provocar a degradação do meio 
ambiente da Terra. 
III- A Conferência foi marcada pela seguinte constatação: os países 
industrializados não vão bancar os projetos de longo alcance e os países 
pobres, nem que quisessem, teriam como fazê-lo. 
IV- Durante a Conferência ficou patente que os projetos de desenvolvimento 
sustentável e a ampliação de fontes de energia alternativa, em larga escala, não 
saíram do papel. 
Estão corretas as afirmativas: 

a)  I, II, III e IV. b)  II, III e IV, apenas. 
c)  I, II e III, apenas. d)  II e IV, apenas. 

 
42) “O Brasil decide seu futuro no Império. O encontro entre Lula e Bush foi o 
começo de uma árdua discussão sobre a Alca. Ela será mais decisiva para 
moldar a economia brasileira do que qualquer medida interna do novo governo.” 

Veja, 11 de dezembro de 2002. 
 
A partir da leitura do trecho acima, assinale a alternativa que aponta, 
corretamente, os objetivos dos governos norte-americano e brasileiro. 
a)  O presidente Bush espera cooperação entre os ministérios de cada país. O 
presidente brasileiro não reconhece a supremacia norte-americana e vai lutar 
pela liderança hemisférica. 
b)  O líder norte-americano está pressionando o governo brasileiro a manter o 
cronograma de criação da Alca, o brasileiro, por sua vez, pretende negociar um 
novo cronograma. 
c)  Segundo o governo dos Estados Unidos, a América do Sul está fora da 
geografia do terrorismo internacional e o brasileiro demonstra a intenção de 
solicitar ao presidente Bush um plano para o Brasil, similar ao Plano Colômbia. 
d)  O presidente Bush tem sinalizado com a redução de impostos e tarifas para 
produtos agrícolas brasileiros, o governo Lula pretende impor limites para as 
linhas de créditos de empresas norte-americanas no Brasil. 
 
43) Leia as afirmativas sobre o projeto SIVAM. 
I- Tem por objetivo o controle do espaço aéreo amazônico, possibilitando o 
monitoramento das fronteiras e o combate ao narcotráfico. 
II- Está sendo implantado com tecnologia nacional, pois as empresas 
estrangeiras foram alijadas do processo de licitação.  
III- Há indícios que as informações coletadas pelo SIVAM serão compartilhadas 
com os serviços de informação e segurança do governo norte-americano. 
IV- Poderá auxiliar a implantação do Plano Colômbia, uma vez que a “Lei do 
Abate” permite a derrubada de aeronaves a serviço do narcotráfico. 

30) A teoria populacional de Malthus pode ser expressa resumidamente da 
seguinte maneira: 
a)  O controle de natalidade é fundamental para a diminuição dos índices de 
mortalidade infantil. 
b)  A fome constitui uma ameaça a vida de milhões de pessoas em toda parte do 
mundo. 
c)  O crescimento populacional se faz em aceleração intensa, e é muito mais 
rápida do que a velocidade em que acontece a produção de alimentos. 
d)  Doenças, fome, guerra são obstáculos ao crescimento da população. 
 
31) Qual das características abaixo mais se aplica ao processo de 
industrialização que ocorre em certos países não-desenvolvidos do sudeste 
asiático e do extremo oriente, como Formosa, Coréia de Sul e Cingapura? 
a)  Predomínio de capitais norte americanos. 
b)  Processo de industrialização com base no mercado consumidor externo. 
c)  Industrialização com base no processo de substituição de importação e 
manufaturados. 
d)  Predomínio de capitais europeus, notadamente ingleses. 
 
32) Considere as organizações I e II para assinalar a alternativa correta: 
I – Organização Fundamentalista criada na década de 80, para lutar contra o 
domínio Soviético no Afeganistão. 
II – Grupo Islâmico no Combate a Israel apoiado por outros países, como Síria e 
Irã. 
Os nomes das organizações I e II com respectivos países e/ou regiões em que 
elas tem maior expressão correspondem a: 
a)  Jihad, no Afeganistão e Hamas, no Líbano. 
b)  Hezbollad, no Iraque e OLP, na Palestina. 
c)  Hamas, na Palestina, e OLP, em Gaza. 
d)  Al Qaeda, na Afeganistão, e Hezbollad, no Líbano. 
 
33) As frequentes noticias de trabalho infanto-juvenil em atividades agrícolas, 
carvoarias, minas e olarias colaboram para afirmar que: 
a)  A acentuação da pobreza em grandes camadas da população impele 
milhares de jovens ao trabalho, para complementar a renda familiar. 
b)  O trabalho infanto-juvenil passa a ser a uma população da qual mais de 50% 
tem menos de 20 anos. 
c)  A falta de perspectiva de ascensão social, via frequência à escola, leva os 
jovens ao trabalho precoce. 
d)  Como esse tipo de trabalho é fato recente, as várias legislações trabalhistas e 
de amparo à juventude ainda não se adequaram à situação. 
 
34) Sobre as alternativas abaixo, é incorreto dizer que: 
a)  Nos países de economia planificada, a burguesia determina o planejamento 
em função de suas necessidades.  
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b)  Nos países capitalistas subdesenvolvidos, a diferença entre as classes sociais 
é maior que a diferença nos países desenvolvidos capitalistas. 
c)  Nos países socialistas, a sociedade não é dividida em classes. A economia é 
planificada e a produção destina-se ao abastecimento das necessidades sociais. 
d)  Nenhuma das alternativas acima é incorreta. 
 
35) “O Estado, organização social e política de uma nação, representa, nos 
países subdesenvolvidos, os interesses dos proprietários de terras e das 
empresas estrangeiras, assim, ele governa para que a situação do país não 
mude” Esta afirmação se refere a um dos problemas encontrados nos países 
pobres. Esse problema é de caráter: 

a)  Social b)  Econômico 
c)  Demográfico d)  Político 

 
36) São critérios utilizados pelo IDH para dimensionar a qualidade de vida de um 
país ou região, exceto: 

a)  Renda b)  Expectativa de vida 
c)  Densidade demográfica d)  Escolaridade 

 
 

PROVA DE HISTÓRIA 
 
37) “Soldados do Exército colombiano resgataram ontem o bispo Jorge Enrique 
Jiménez, presidente do CELAM (Conselho Episcopal Latino-Americano), que 
havia sido sequestrado na segunda-feira, supostamente por guerrilheiros das 
FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia)”. 

Folha de S. Paulo 16/11/2002. 
 
Sobre a situação colombiana é correto afirmar que: 
a) o atual presidente, Álvaro Uribe, adotou a política de pulso firme, sem dar 
tréguas para os guerrilheiros e os narcotraficantes. Dessa forma, implantou uma 
estratégia oposta a do presidente anterior, Andrés Pastrana que procurou o 
diálogo e a pacificação nacional. 
b) o Plano Colômbia consiste na tentativa de uma ação conjunta dos países sul-
americanos que promoverão uma ofensiva militar para combater a guerrilha de 
formação maoísta. Porém, o plano não saiu do papel, pois não há verbas (7 
bilhões de dólares) para colocá-lo em prática. 
c) os narcotraficantes e os guerrilheiros são rivais históricos, pois as FARCs não 
admitem qualquer vinculação com o tráfico de drogas. Os diferentes grupos de 
guerrilha são financiados pelo “eixo do mal”, isto é, o Irã, a Líbia, o Iraque e a 
Coréia do Norte. 
d) os governos dos EUA e do Brasil defendem a ação diplomática. Tanto o 
presidente George W. Bush, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se 
ofereceram para mediar soluções que evitem o confronto direto entre o Exército 
colombiano e os narco-guerrilheiros.  

38) Leia as afirmações sobre a Doutrina Bush. 
 
I- O modelo de sociedade norte-americana venceu a Guerra Fria, os EUA são a 
única superpotência, logo podem agir unilateralmente. 
II- Terroristas e Estados fora-da-lei querem destruir os Estados Unidos. Assim, os 
americanos podem e devem atacar preventivamente seus inimigos. 
III- O apoio à política de Ariel Sharon no Oriente Médio, isto é, defendendo o 
governo israelense e contribuindo para o isolamento a liderança palestina, fonte 
de terror na região. 
IV- Política de rompimento com a China, considerada uma ameaça à 
hegemonia norte-americana e país que ajuda a financiar o terrorismo 
internacional. 
 
Estão corretas as afirmativas, 
a)  I, II e III, apenas. b)  I, II, III e IV. 
c)  I, e III, apenas. d)  II e III, apenas. 

 
39) Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, foi nomeado, ontem, 
ganhador do prêmio Nobel da Paz. O dirigente do comitê norueguês, 
responsável pelo prêmio, disse que a decisão era “uma crítica à linha que a atual 
administração norte-americana adota em relação ao Iraque”. Folha de S. Paulo, 
12/10/2002. Assinale a alternativa que aponta, corretamente, o maior êxito da 
política externa do governo Carter. 
a) O acordo de Camp Davis que selou a paz entre os Estados de Israel e do 
Egito, rompendo com décadas de conflitos entre os dois países. 
b) A aproximação entre os Estados Unidos e a América Latina, conhecida como 
política da boa vizinhança. 
c) A libertação imediata dos reféns norte-americanos, na embaixada dos 
Estados Unidos em Teerã, episódio que trouxe muita popularidade para o seu 
governo. 
d) Os esforços diplomáticos para acabar com a Guerra do Vietnã e iniciar o 
processo de reconstrução econômica e social do sudeste asiático. 
 
40) “Marta Suplicy ficou entusiasmada. Numa reunião, tomou o livro de Marco 
Aurélio Garcia, sem perceber que ele ainda não havia terminado de lê-lo, nunca 
mais devolveu. Ciro Gomes circulou durante a campanha com o volume debaixo 
do braço. O presidente Fernando Henrique gostou tanto que recomendou a 
amigos. Tempos Muito Estranhos tornou-se o livro de cabeceira dos brasileiros 
que estão no poder”. Época 04/11/2001.  
O livro em questão tem como tema principal: 
a) o cotidiano do casal Roosevelt. 
b) os bastidores do Golpe Militar de 1964. 
c) a verdadeira História da Guerra do Vietnã. 
d) o  dia-dia da Revolução Cubana. 
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