
  



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, colocar imediatamente o NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO.  
5. O rascunho, se necessário, deverá ser 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 
 

01) A mídia noticiou recentemente a ocorrência de um surto causado por uma 
variante de alta letalidade da bactéria Escherichia coli, que matou 35 pessoas na 
Alemanha. Na ocasião da ocorrência, chegou-se a relacionar a infecção à 
ingestão de alimentos contaminados com a bactéria “mutante”, como por 
exemplo, o pepino. No Brasil, segundo informações da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária), não há indícios da presença da bactéria. 
Mesmo assim, a principal recomendação da ANVISA é lavar bem as mãos 
depois de ir ao banheiro e antes de tocar quaisquer alimentos. Esses mesmos 
cuidados são também importantes na profilaxia contra: 

a) Filariose linfática b) Cisticercose c) Teníase d) Equinococose 
 
02) No final do século 20, descobriu-se em ambientes carvernícolas, a partir da 
espécie Asbestopluma hypogea, uma nova condição de vida para as esponjas: o 
comportamento carnívoro. Desde então, novos modelos de estudo vêm sendo 
aplicados na classificação e análise evolutiva dos poríferos. As esponjas 
carnívoras aparecem como “diferentes” de outras do grupo dos espongiários 
porque em relação às estratégias para alimentação, as esponjas são 
consideradas:  
a) Autótrofas por digestão extracelular.  
b) Autótrofas por ingestão com digestão intracelular. 
c) Heterótrofas por filtração com digestão intracelular. 
d) Heterótrofas por absorção com digestão extracelular.  
 
03) Ao considerarmos o atual sistema de classificação dos seres vivos, que foi 
proposto por Carl Woese (1978), verificamos que as análises genéticas 
produziram algumas alterações importantes, como por exemplo, o 
“desaparecimento” do antigo reino Monera, considerado como grupo que 
abrigava os seres procariontes (Whittaker, 1969). Se o critério para classificação 
não fosse genético, mas sim estrutural, a condição “presença de parede celular” 
obrigaria também a reclassificação de: 

a) Plantas e protozoários. b) Fungos e metazoários. 
c) Fungos e plantas. d) Protozoários e fungos. 

 
04) A Síndrome de Kartagener é causada por uma doença autossômica 
recessiva rara, que apresenta uma tríade composta por pansinusite crônica, 
bronquiectasia e situs inversus com dextrocardia. A incidência desta desordem 
genética é estimada em 1/25.000. Os pacientes apresentam tipicamente 
infecções no trato respiratório desde crianças, além de pneumonia crônica, otite 
média crônica, pólipos nasais, tosse produtiva, hemoptises, e eventual falência 
respiratória e cardíaca. (Rev. Bras. Otorrinolaringologia, 2003). Sabendo que 
essa síndrome é de origem genética e que se observam anormalidades da 
estrutura ciliar, é de se esperar que os pacientes também apresentem: 

71) Para que os carros tenham melhor desempenho, adiciona-se um 
antidetonante na gasolina e, atualmente, usa-se um composto, cuja fórmula 
estrutural é: 

   

Com essa mesma fórmula molecular são representados os seguintes pares: 
I.  metóxi-butano e etóxi-propano. 
II.  3-metil-butan-2-ol e etóxi-isopropano. 
 
Os pares I e II são, respectivamente: 
a)  Isômeros de cadeia e tautômeros. 
b)  Tautômeros e isômeros funcionais. 
c)  Isômeros de posição e isômeros de compensação (ou metâmeros). 
d)  Isômeros de compensação (ou metâmeros) e isômeros funcionais. 
 
72) O sabor e o aroma (buquê) que o vinho apresenta dependem da uva 
empregada, de alguns fatores climáticos e do seu processo de produção. Os 
principais compostos responsáveis pelo buquê são aldeídos e ésteres, sendo 
que no vinho existem ainda açúcares, ácidos e o principal produto da 
fermentação da glicose, o etanol. A intensificação do aroma do vinho no seu 
envelhecimento deve-se à formação de ésteres no interior da garrafa. Estes 
compostos se formam no envelhecimento do vinho através da: 
a)  Oxidação do álcool. 
b)  Reação do álcool com ácido carboxílico. 
c)  Oxidação do aldeído. 
d)  Reação do álcool com aldeído. 
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Havendo oxidação, necessariamente, ocorre também uma reação de redução 
que deve ser: 

a) H‚O + e− ë 2OH− b) Fe£® + 2e− ë Fe¡ 
c) 2H‚O + 4e− ë 4H® + O‚ d) 4H® + 4e−+ O‚ ë 2H‚O 

 
69) O quadro abaixo apresenta as fórmulas de cinco compostos orgânicos 
importantes, bem como uma relação de cinco funções. 

W – éter 1 – CH3CH2COCH2CH3 
Y – amina 2 – (CH3CH2) 2NCOCH3 
Z – éter  3 – (CH3CH2) 3N 
K - cetona 4 – CH3CH2COOH2CH3 
T – amina  4 CH3CH2OCH2CH3 

 
A alternativa que apresenta a associação CORRETA entre compostos e funções 
é: 
a) W – 4 , Y – 3, Z – 5, K – 1, T – 2  
b) W – 5 , Y – 3, Z – 4, K – 1, T – 2  
c) W – 4 , Y – 2, Z – 1, K – 5, T – 3  
d) W – 5 , Y – 2, Z – 1, K – 5, T – 4  
 
70) Certas frutas - a banana e a maçã, por exemplo - escurecem em contato 
com o ar, quando são descascadas. Isso ocorre devido à conversão da 
substância orto-hidroquinona em orto-benzoquinona, catalisada por uma enzima. 

 
Considerando-se essas substâncias e suas moléculas, é INCORRETO afirmar 
que 
a)  A orto-hidroquinona apresenta duas hidroxilas fenólicas. 
b)  A orto-benzoquinona apresenta duas carbonilas em suas moléculas. 
c)  A orto-benzoquinona apresenta moléculas saturadas. 
d)  A orto-hidroquinona sofre oxidação na conversão apresentada. 
 
 

a) Redução na produção de ATP pelo espermatozóide. 
b) Redução na motilidade espermática. 
c) Falha na produção do acrossoma espermático. 
d) Maior facilidade de penetração do espermatozóide no ovócito. 
 
05) A fotossíntese é um processo que ocorre em muitos tipos de bactérias, algas 
e em todos os componentes de Reino Plantae. A sede deste processo é o 
parênquima clorofiliano, que se apresenta rico em cloroplastos. Algumas das 
reações da fotossíntese, por sua vez, ocorrem nas membranas dos tilacoides, 
que contém os diferentes tipos do pigmento clorofila, responsáveis por absorver 
luz e transmitir a energia luminosa através de um fenômeno designado 
"transferência de energia por ressonância". Nas etapas da reação de claro 
fotossintética, a conversão da energia luminosa em energia química ocorre 
enquanto se observa a transferência de elétrons nos fotossistemas. O 
mecanismo de reciclagem dos elétrons aos fotossistemas consiste na subetapa 
da fase de claro, considerada: 

a) Fotofosforilação cíclica. b) Fotofosforilação acíclica. 
c) Fotólise de Hill. d) Ciclo de Calvin. 

 
06) Os grupos ou tipos sanguíneos foram descobertos no início do século XX, 
pelo cientista austríaco Karl Landsteiner. Estudando amostras de sangue de 
diversas pessoas, observou que os tipos sanguíneos são determinados pela 
presença, na superfície das hemácias, de antígenos de natureza bioquímica 
variada, como carboidratos, lipídeos, proteínas ou uma mistura desses 
compostos. Em Hemoterapia é extremamente necessário o conhecimento e 
identificação desses grupos, a fim de que se ofereça bolsas de sangue que 
sejam compatíveis com os pacientes receptores.  
Para responder à questão, considere a seguinte condição hipotética: “em um 
hospital de uma cidade pequena, onde não se podia realizar uma tipagem 
sanguínea para transfusão, foi atendido um indivíduo do tipo A que necessitava 
com urgência de uma transfusão. O problema é que só dois doadores se 
disponibilizaram para a doação. Um deles era um homem de tipo sanguíneo B e 
o outro, sua esposa, que desconhecia o seu tipo de sangue. Mas o casal tinha 
uma filha de tipo sanguíneo A, o que facilitou a escolha do doador pelo médico. 
Conhecendo as possibilidades em relação às compatibilidades sanguíneas, o(s) 
doador(es) escolhido(s) foi(ram): 

a) O homem e sua esposa. b) A esposa e a filha do casal. 
c) Apenas a esposa. d) Apenas a filha. 
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07) O acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como “derrame” 
consiste em uma doença que pode ocorrer em função de uma obstrução arterial 
de importantes artérias como as carótidas e as cerebrais. O processo de 
obstrução provoca então um estado de hipóxia tecidual que compromete a 
fisiologia do tecido nervoso por: 
a) Excitar neurônios pós-sinápticos produzindo hiperexcitabilidade nervosa. 
b) Comprometimento do processo de fosforilação oxidativa da cadeia respiratória 

do tecido nervoso. 
c) Inativação de neurotransmissores do neurônio pós-sinápticodo córtex cerebral 
d) Destruição das bainhas de mielina dos neurônios da substância cinzenta. 
 
08) A drenagem linfática é um procedimento que tem, dentre vários objetivos, o 
de remoção do excesso de líquido intersticial. Isto é feito através de massagens 
que são executadas respeitando o sentido natural dos vasos linfáticos, ou seja, 
das extremidades corpóreas para o centro. Em condições fisiológicas, o sistema 
linfático trabalha fazendo a remoção líquida no sentido de participar dos 
mecanismos homeostáticos. A presença deste líquido no interstício é controlada 
pelos sistemas circulatório e linfático respectivamente a partir de: 
a) Pressão de perfusão e pressão oncótica. 
b) Pressão venosa e pressão arterial. 
c) Pressão coloidosmótica e pressão oncótica. 
d) Pressão arterial e pressão coloidosmótica.      
 
09) O conceito do Dogma Central da Biologia Molecular prevê uma sequência de 
trabalho celular em nível genético que tem início com a replicação do DNA e 
término com o processo de tradução. A expressão gênica, por sua vez, pode ser 
verificada a partir da análise dos RNAs mensageiros (RNAm) presentes em uma 
célula em um dado momento. Se considerarmos que esses RNAs mensageiros 
sofreram modificações em função da existência de íntrons e éxons no genoma 
da célula, podemos então dizer que: 
a) Cada RNA mensageiro codificará sua proteína a partir da sequência de bases 

de íntrons e éxons. 
b) Cada RNAm codificará suas proteínas apenas a partir dos éxons, pois os 

íntrons foram removidos logo após a transcrição. 
c) Cada RNAm codificará suas proteínas apenas a partir dos íntrons, pois os 

éxons foram removidos logo após a transcrição. 
d) Cada RNAm codificará suas proteínas a partir de sequências independentes 

de íntrons e éxons, pois essas sequências não são transcritas em RNAm. 

66) Considere a reação química 

NaCℓ (s) + 3/2 O2(g)    → NaCℓO3(s)  

Dados: 

Entalpias padrão (kJ/moL): 

NaCℓO3 = – 365                   NaCℓ(s) = – 411  

 

Assinale a resposta INCORRETA: 
a) A entalpia da reação é +46 kJ/moL. 
b) Se continuarmos a reação de decomposição do clorato de sódio, esta ocorre 

com liberação de energia. 
c) A energia liberada na síntese do NaCℓO3  deve ocorrer sob a forma de 

energia elétrica. 
d) A reação de síntese do clorato de sódio é endotérmica. 
 
67) A principal diferença entre as pilhas comuns e as alcalinas consiste na 
substituição, nestas últimas, do cloreto de amônio pelo hidróxido de potássio. 
Assim sendo, as semi-reações que ocorrem podem ser representadas:  
 

 no caso das pilhas comuns, por:  

catodo: 2 MnO2 (s) + 2 NH4
+(aq) + 2 e_  Mn2O3 (s) + 2 NH3 (aq) + H2O ( l )  

anodo: Zn (s) Zn2+ (aq) + 2e_  

 no caso das pilhas alcalinas, por:  

catodo: 2 MnO2 (s) + H2O ( l ) + 2e_ Mn2O3 (s) + 2 OH_ (aq)  

anodo: Zn (s) + 2 OH_ (aq)  Zn(OH)2 (s) + 2e_  

Considerando-se essas informações, é INCORRETO afirmar que:  
a)  Em ambas as pilhas, a espécie que perde elétrons é a mesma.  
b)  Em ambas as pilhas, o Zn (s) é o agente redutor.  
c) Na pilha alcalina, a reação de oxirredução se dá em meio básico.  
d)  Na pilha comum, o íon  NH4

+( (aq) é a espécie que recebe elétrons. 
 
68) Nas regiões úmidas do litoral brasileiro, a corrosão é muito mais intensa do 
que em atmosfera de baixa umidade, como a do sertão nordestino. A corrosão é 
sempre uma deterioração dos metais, provocada por processos eletroquímicos 
(processos redox), causando sérios prejuízos financeiros. O ferro enferruja 
porque se estabelece uma pilha entre um ponto e outro do objeto de ferro. 
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63) Em todo o mundo, os índices de acidentes de trânsito têm levado os órgãos 
responsáveis a tomar medidas reguladoras, entre elas campanhas educativas. 
Paralelamente, a indústria automobilística desenvolveu o "air bag", um balão que 
infla rapidamente para diminuir o impacto do passageiro com as partes internas 
do veículo. Em caso de colisão, a reação química principal a ocorrer no interior 
do balão é: 

 

 
 
A massa de azida de sódio necessária para produzir gás suficiente que ocupe 
um balão com 74 litros de volume, a uma temperatura de 27°C e 1,0 atm de 
pressão, é aproximadamente: 

a) 130 g. b) 1.440 g. c) 195 g. d) 65 g. 
 
64) Sabe-se que o cloreto de sódio pode ser obtido a partir da evaporação da 
água do mar. Analise este quadro, em que está apresentada a concentração de 
quatro sais em uma amostra de água do mar e a respectiva solubilidade em 
água a 25°C: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando-se as informações desse quadro, é CORRETO afirmar que, na 
evaporação dessa amostra de água do mar a 25°C, o primeiro sal a ser 
precipitado  é o: 

a) NaBr. b) CaSO4. c) NaC . d) MgC 2. 
 
65) A espuma branca das ondas do mar é composta por pequenas bolhas de ar, 
que se formam  devido à elevada concentração de sais - cerca de 0,50 mol × 
L−1. Considere duas soluções salinas, uma com concentração igual a 0,20 mol × 
L−1, outra com concentração igual a 0,60 mol × L−1, que devem ser misturadas 
para o preparo de 1,0 L de solução que  possua concentração igual a 0,50 mol × 
L−1. Nesta preparação, o volume utilizado da solução mais diluída vale, em mL: 

a) 200 b) 250 c) 300 d) 350 
 

10) Para estudar uma determinada espécie bacteriana, um biólogo preparou um 
meio de cultura que continha todos os componentes necessários para a 
multiplicação bacteriana. Em seguida, adicionou a bactéria ao meio de cultura e 
observou por 24h, período necessário para o crescimento bacteriano 
exponencial. Ao término do tempo estabelecido, verificou o perfil do crescimento 
bacteriano e construiu um gráfico para analisar o estudo. Na construção do 
gráfico, ele considerou o tempo para o eixo x e o número de células para eixo y. 
Sabendo que não houver fatores de interferência/impedimento à multiplicação, 
pode-se dizer que o gráfico construído pelo biólogo foi:      

 

 
11) O gráfico abaixo representa o teor de DNA de uma célula durante um 
processo de divisão celular. Se considerarmos que a célula em questão é 
2n=46, podemos dizer que ao final da divisão (momento representado pela letra 
E) esta célula:     

 

 

 

a) Terá encerrado a divisão meiótica produzindo quatro células com 23 
cromossomos cada. 

b) Terá encerrado a divisão mitótica produzindo duas células com 23 
cromossomos cada. 

c) Terá encerrado a divisão meiótica produzindo duas células com 46 
cromossomos cada. 

d) Terá encerrado a  divisão mitótica produzindo quatro células com 46 
cromossomos cada. 
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12) SUS amplia público alvo de vacinação contra hepatite B. Antes restrita, a 
vacina pode ser tomada agora em qualquer posto de saúde”. O Ministério da 
Saúde aumentou o número de grupos prioritários para a vacinação gratuita 
contra a hepatite B e o total de unidades públicas onde ela pode ser aplicada. 
Gestantes, após o terceiro mês de gravidez, manicures, pedicures, podólogos, 
mulheres que fazem sexo com mulheres, travestis, portadores de doenças 
sexualmente transmissíveis e do sangue e populações de assentamentos e 
acampamentos são os novos beneficiados pela cobertura do imunizante, via 
Sistema Único de Saúde (SUS). (www.veja.abril.com.br, publicado em 
21/07/2010). 
De acordo com seus conhecimentos sobre vacinas e em conformidade com o 
gráfico abaixo, marque a alternativa CORRETA:   

 

 

 

 

 

 

 

 

a) A primeira dose de uma vacina produz efeito curativo por induzir a alta 
concentração de anticorpos em curto período de tempo, dispensando uma 
segunda dose. 

b) A segunda dose de uma vacina induz imunidade inata, verificada por baixa 
concentração de anticorpos no sangue circulante. 

c) A segunda dose de uma vacina é sempre necessária, pois a primeira dose 
não permite a produção de anticorpos. 

d) A segunda dose de uma vacina amplifica a resposta imunológica ao agente 
patogênico em questão.   

 

59) Jogando-se dois dados, qual a probabilidade de que a soma dos pontos seja 
7 ou 10? 

a) 25% b) 30% c) 35% d) 40% 
 
60) O desenho abaixo mostra um pedaço de papelão que será dobrado e colado 
nas bordas para formar uma caixa retangular. Os ângulos nos cantos do papelão 
são todos retos. Qual será o volume da caixa em cm3?  
 

 15 cm

20
 c

m
 

40
 c

m
 

 
 

a) 12000 cm3 b) 6000 cm3 c) 4500 cm3 d) 3000 cm3 
 

 
PROVA DE QUÍMICA 
 

61) A figura representa um sistema constituído de água 
em ebulição. 
Todas as seguintes afirmativas relacionadas à 
situação representada estão corretas, EXCETO: 

 
a)  A vaporização é um processo endotérmico. 
b)  As bolhas formadas no interior do líquido são constituídas de vapor d'água. 
c)  O sistema apresenta água líquida em equilíbrio com vapor d'água. 
d)  Um grande número de moléculas está passando do estado líquido para o 

gasoso.  
 
62) O dióxido de carbono (CO2) é um gás essencial no globo terrestre. Sem a 
presença deste gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando este é inalado 
em concentração superior a 10 %, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. 
Este gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes igual a: 

a) 4 b) 1 c) 2 d) 3 
 

 

20 cm 40 cm 

15cm 
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a) Se o Hospital tiver 12 médicos terá 10 funcionários de administração. 
b) O número de funcionários da enfermagem é o dobro do número de médicos, 

independente de quantos sejam os tercerizados. 
c) O hospital tem 30 tercerizados. 
d) Se o Hospital tiver 120 funcionários, 10 serão da administração.  
 
56) Sendo a, b e c medidas dos lados de um triângulo, qual das alternativas 
abaixo representa um triângulo retângulo cujos lados estão em progressão 
aritmética. 

a) a = 4; b = 6 e c = 8 b) a = 5; b = 12 e c = 13 
c) a = 6; b = 8 e c = 10 d) a = 6; b = 6 e c = 10 

 

57) O determinante da matriz 







 xx

xx
sen 

sen
2cos2
cos  é igual a: 

a) sen 2x b) 2 c) -2 d) 2 sen²x  
 
58) Observe o texto abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acordo com o texto de quantas maneiras poderemos escrever a palavra 
ENFERMAGEM  

a) 10! 
 

b) 8! c)  d)  
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13) Um motorista dirige seu carro paralelamente a uma linha férrea com 
velocidade de 15 m/s. Um trem se desloca em sua direção com velocidade de 20 
m/s e o motorista ouve o apito do trem com frequência de 781 Hz. Sendo a 
velocidade do som no ar igual a 340 m/s, qual a frequência do apito emitido pelo 
trem? 

a) 704 Hz             b) 528 Hz            c) 352 Hz  d) 176 Hz           
 
14) Os sons audíveis pelo ouvido humano resultam de movimentos vibratórios 
cujas frequências são compreendidas entre 20 Hz e 20000 Hz. Sabe-se que a 
certa temperatura a velocidade de propagação do som na água é igual a 334 
m/s no ar e 1503 m/s na água. Determine a razão entre os comprimentos de 
onda do som correspondente às frequências mínima na água e máxima no ar. 

a) 1,5.102    b) 1,5.103             c) 3,0.102            d) 4,5.103      
 
15) Um objeto situado a 40 cm de uma lente biconvexa produziu uma imagem a 
certa distância. Fazendo o objeto avançar de 10 cm em direção à lente, a 
imagem conservou a sua natureza e sua distância à lente, tornou-se 3/2 da 
anterior. Determine a vergência da lente, em dioptrias. Note: 1 di = 1 m-1 . 

a) 5 di                    b) 10 di                   c) 15 di                   d) 20 di   
 
 
16) No sistema mostrado na figura, p1 é uma 
polia móvel, p2 uma polia fixa, o peso do bloco B 
é de 1500 N e o ângulo do plano inclinado de 
30°. Determinar qual deve ser a massa do bloco 
A para que o bloco B tenha uma velocidade de 
10 m/s após um percurso de 25 m no sentido 
ascendente. Desprezam-se as massas dos fios e 
das polias e os atritos entre os fios e as polias e 
entre o bloco B e o plano. Adote g = 10 m/s2. 

a) 1200 kg         b) 900 kg                          c) 600 kg            d) 450 kg         
 
 

17) O sistema esquematizado compõe-se de um 
elevador de massa M e um homem de massa m. 
O elevador está suspenso por uma corda que 
passa por uma polia fixa e vem às mãos do 
operador; a corda e a roldana são supostas 
ideais. O operador puxa a corda e sobe com 
aceleração constante a, juntamente com o 
elevador. São supostos conhecidos M, m, a e g. 
Determine a força que a plataforma exerce no 
operador. 

De aorcdo com uma pqsieusa de uma uinrvesriddae ignlsea, não ipomtra em  
qaul odrem as lrteas de uma plravaa etãso, a úncia csioa iprotmatne é  
que a piremria e útmlia lrteas etejasm no lgaur crteo. O rseto pdoe ser  

uma ttaol bçguana que vcoê pdoe anida ler sem pobrlmea. Itso é poqrue  
nós não lmeos cdaa lrtea isladoa, mas a plravaa cmoo um tdoo. Vdaerde! 
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a) m.g b) [(M + m).a] / 2g    c) [(m – M)(a + g)] d) 2mM/(a + g) 
 
18) De duas cidades A e B, separadas por uma distância D partem, ao nascer do 
Sol, um carro de cada cidade com destino a outra com velocidades constantes. 
Ao meio-dia eles se cruzam, o carro que partiu da cidade A chega a cidade B às 
16 horas e o carro que partiu da cidade B chega a cidade A às 21 horas. 
Determinar a que horas nasceu o Sol.  

a) 5 h  b) 6 h c) 7 h d) 8 h 
 

19) Um corpo é abandonado no vácuo de uma altura H. Calcular H sabendo que 
o corpo percorre os últimos 30 metros em 2 segundos. É dado g = 10 m/s2 e são 
desprezados os efeitos do ar. 

a) 93,75 m                 b) 62,50 m             c) 60,00 m            d) 31,25 m  
 
20) Dois satélites artificiais S1 e S2 gravitam em torno da Terra, em órbitas 
circulares, a distâncias respectivamente iguais a r1=3R e r2=5R de seu centro. 
Num certo instante, a reta que liga os centros dos satélites é tangente à órbita de 
S1. Determine nesse instante a distância d entre S1 e S2. 

a) R b) 2R c) 3R d) 4R 
 

21) Um sólido tem pesos aparentes P1 e P2 quando imerso em dois líquidos de 
pesos específicos ρ1 e ρ2 respectivamente. Determine o seu peso aparente num 
líquido de peso específico (ρ1 + ρ2) / 2 .  

a) 2.(P1 + P2) b) (P1 + P2)2            c) (P1 + P2) / 2             d) P1
2 + P2

2             
 

22) Duas cargas puntiformes de 23 C ocupam dois vértices de um triângulo 
equilátero de 3,0 m de lado. Calcule a intensidade do campo elétrico no terceiro 
vértice, supondo que o meio seja o vácuo. Dados: k0 = 9.109 N.m2/C2 e  = 10-6 . 

a) 6.103 N/C b) 6.106 N/C           c) 6.109 N/C               d) 9.106 N/C           
 

23) Um recipiente contém a 27 °C determinada massa gasosa cuja pressão é 
3,0 atm. Determine a porcentagem de gás que se deve deixar escapar do 
recipiente para que a sua pressão a 47 °C seja 2,0 atm. Despreze a dilatação do 
recipiente.  

a) 33,3%                  b) 37,5%                c) 50%                       d) 75% 
 

24) Considere um bloco constituído de dois materiais A e B de massas mA = 50 
g e mB = 120 g e calores específicos cA = 0,30 cal/g°C e cB = 0,20 cal/g°C. 
Determine o tempo que uma fonte de potência 126 W leva para elevar a 
temperatura do bloco de 40C. Adote 1 cal = 4,2 J. Considere que todo calor 
fornecido pela fonte é absorvido pelo bloco. 

a) 156 s b) 104 s                  c) 52 s d) 39 s  
 

Se 12 de maio de 2011 caiu numa quinta-feira, então, em que dia cairá 12 de 
maio de 2012? 

a) domingo b) segunda-feira c) terça-feira d) sábado 
 
51) A cultura de certa bactéria reproduz-se de maneira rápida e seu número de 
membros dobra a cada minuto. Se uma cuba de 100 cm3 leva uma hora para 
ficar cheia, então quanto tempo gastaria para a cuba ocupar a metade de seu 
volume pelas bactérias? 

a) 2 min b) 15 min c) 59 min d) 30 min 
 
52) Como fazer o cálculo de um gotejamento? Podemos descobrir o número de 
gotas por minutos com o seguinte procedimento matemático: divida o volume 
total a ser infundido, em mL, (V) pelo triplo do tempo total de infusão (T), em 
horas. Então qual é o número aproximado de gotas por minuto se infundir 500 ml 
de soro em um período de 12 horas? 

a) 7 b) 14 c) 21 d) 30  
 
53) Um hospital tem capacidade para internação de 120 pacientes, supondo que 
num determinado dia esteja com todos os seus leitos ocupados e que 60% são 
homens, então: 

a) 72 pacientes são homens. b) 48 pacientes são mulheres. 
c) 60 pacientes são homens. d) 72 pacientes são mulheres. 

 
54) Um cubo é um hexaedro regular, ou seja, tem seis faces quadradas. É um 
dos cinco Sólidos Platônicos e tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices conforme a 
figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se a aresta do cubo vale 5 cm, seu volume, em cm3, vale: 

a) 125 b) 75 c) 25 d) 10 
 
 
55) Observe o gráfico abaixo e, respeitadas as proporções representadas, 
assinale a alternatica CORRETA: 
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a) A expansão marítima europeia foi a forma encontrada pela burguesia em 
crescimento para colocar suas atividades econômicas fora do poder 
centralizador do Estado Moderno. 

b) O Estado centralizado foi o pré-requisito para a expansão marítima ibérica e 
esta por sua vez exigiu como fator de fortalecimento o poder do Estado. 

c) A expansão marítima europeia contribuiu de imediato para derrubar o 
absolutismo, porque deu origem a uma nova classe social, a burguesia 
comercial, aspirante ao poder político. 

d) A expansão marítimo-comercial foi um dos fatores que deu origem aos 
governos centralizados, portanto responsável pela formação das primeiras 
monarquias nacionais. 

 
48) Assolado pela miséria, superpopulação e pelos flagelos mortíferos da fome e 
das guerras civis, a situação de praticamente todo continente africano é de 
profunda crise. Este trágico quadro decorre: 
a) De fatores conjunturais que nada tem a ver com a herança do 

neocolonialismo, uma vez que a dominação colonial europeia se encerrou 
logo após a Segunda Guerra Mundial. 

b) Exclusivamente de um fator estrutural, posterior ao colonialismo europeu, mas 
interno ao continente que é o tribalismo, que impede sua modernização. 

c) Da inserção da maioria dos países africanos na economia mundial como 
fornecedores de matérias primas cujos preços  são baixos. 

d) Da herança combinada de tribalismo e colonialismo que redundou na 
formação de micronacionalismos incapazes de reconstruir antigas formas de 
associação, bem como de construir novas. 

 
 

PROVA DE MATEMÁTICA 
 

49) Dar a soma da sequência abaixo: 
 

11 + 12 + 13 + 14 + ... + 198 + 199 + 1100 
 

a) 5050 b) 5000 c) 2500 d) 200 
 
 
50) Considere as informações: 
1- Todo ano divisível por 4 é bissexto. 
2- Todo ano divisível por 100 não é ano bissexto. 
3- Mas se o ano for também divisível por 400 é ano bissexto. 

PROVA DE GEOGRAFIA 
 

25) Um navio em dificuldades emitiu um SOS às 18:00 horas (relógio do navio). 
O sinal foi captado em Londres às 21:00 horas e , simultaneamente, numa ilha 
às 16:00 horas (hora da ilha). Qual é a distância longitudinal entre Londres e a 
ilha? 

a) 60º b) 80º c) 75º d) 90º 
 
26) De modo geral, os espaços geográficos, cujo clima é influenciado pela 
maritimidade apresentam: 
a) Menor amplitude térmica anual. 
b) Chuvas escassas e mal distribuídas durante o ano. 
c) Maior amplitude térmica anual. 
d) Chuvas escassas concentradas no inverno. 
 
27) Em 2005, ocorreu uma das maiores secas dos últimos 50 anos, na porção 
oeste da Amazônia brasileira, modificando a paisagem da região. Segundo 
alguns importantes cientistas, o fenômeno está relacionado ao aquecimento 
global. Essa seca foi intensificada em consequência: 
a) Do extrativismo vegetal para a obtenção do látex e da castanha. 
b) Das atividades monocultoras com vistas  à exportação de produtos agrícolas. 
c) Da extração de minérios em áreas de nascentes, alterando a dinâmica fluvial. 
d) Dos desmatamentos, queimadas e retirada de madeiras, alterando o índice 

pluviométrico. 
 
28) Um navio navegando pelo Oceano Atlântico, cruza o Trópico de Câncer e 
segue uma trajetória norte-sul, de tal forma que, observando-se no mapa, ela é 
representada como uma reta. Esse percurso revela que o navio: 
I - Seguirá passando por latitudes cada vez maiores até cruzar a linha equatorial. 
II - Estará modificando constantemente a latitude, porém permanece na mesma 

longitude. 
III - Estará se aproximando cada vez mais do Meridiano de Greenwich. 
IV - Estará navegando pelas águas do hemisfério austral. 
V - Estará se distanciando cada vez mais do Círculo Polar Ártico. 
Estão CORRETAS as afirmações: 

a) I, II e IV b) I, III e V c) II e III d) II e V 
 
29) No Brasil, os movimentos sociais urbanos, ao reivindicarem melhores 
condições de vida para a população, estabelecem prioridades que, para serem 
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atendidas, implicam a reorganização espacial das cidades. Essa reorganização 
é impulsionada pela: 
a) Atuação sindical dos trabalhadores urbanos que tentam modificar as relações 

de trabalho. 
b) Atuação das associações de moradores de bairro que pressionam a 

administração pública por equipamentos e serviços. 
c) Atuação de partidos políticos que sempre pretendem atender às 

reivindicações econômicas da população. 
d) Atuação das associações comerciais que controlam o preço dos 

estabelecimentos afiliados para atender melhor às populações urbanas. 
 
30) Entre as diversas bacias sedimentares da Amazônia Legal Brasileira, 
destacam-se as do Solimões, Amazonas e Paranaiba, não só pelo tamanho ( 1,5 
milhão de Km²), mas principalmente pelo seu potencial de exploração das 
seguintes riquezas: 

a) Níquel e ferro. b) Petróleo e gás natural. 
c) Ouro e diamantes. d) Urânio e tório. 

 
31) Sobre o Tratado de Maastricht, assinado em 1991, é CORRETO afirmar: 
I -   Influenciou as economias de Portugal e Irlanda. 
II -  Foi responsável pela consolidação da EU. 
III -Reino Unido, Suécia, Dinamarca e Grécia não estão incluídos na primeira 

fase do euro. 
IV - Dos 15 países que compõem a União Européia inicial, a República 

Democrática Alemã (RDA)  é o que melhor satisfaz as resoluções contidas no 
Tratado de Maastricht. 

Estão corretas: 
a) Apenas a afirmação I. b) As afirmações I e IV. 
c) As afirmações III e IV. d) As afirmações I, II e III. 

 
32) A região conhecida como "Manufacturing Belt" é a maior região industrial do 
mundo. Concentra a maior parte das indústrias e quase a metade da população 
absoluta de seu país. Trata-se: 

a) Da Grande S. Paulo. b) Do nordeste dos USA. 
c) Do vale do Ruhr, na Europa. d) Da região de Londres, na Inglaterra. 

 
33) O mercado consumidor da China é bastante atraente, mais de  1 bilhão de 
pessoas. O governo chinês vem liberando lentamente a economia e 
dinamizando o poder de compra dessa imensa população. Apesar do futuro 
promissor, a China enfrenta sérios problemas, como: 

b) Pela organização de políticas de moldes socialistas que ocasionaram a fuga 
de capitais estrangeiros. 
c) Pela elaboração de uma política populista, caracterizada por uma intensa 
reforma agrária, levando a um processo de crescimento do mercado interno. 
d) Pelo surgimento de governos militares de regime ditatorial instalados para 
frear a expansão de movimentos socialistas. 
 
45) “Em plena hegemonia da globalização, os Estados nacionais são cada vez 
mais necessários e ativos, mas incapazes de dar conta dos novos desafios 
colocados pela economia mundial. Esses Estados são fortes e onipresentes, 
principalmente nos países ricos, e vulneráveis e frágeis nos países atrasados 
sob o ponto de vista capitalista. A riqueza de uma minoria está se transformando 
na miséria de grandes massas humanas” (Herbert de Souza) 
Assinale a alternativa que sintetiza a ideia central do texto: 
a) A globalização é apenas um conceito complexo que não consegue explicar a 

nova ordem mundial. 
b) Apesar de a globalização buscar a homogeneização, o mundo apresenta cada 

vez maiores diferenças. 
c) A globalização pode ser um projeto democrático de construção de uma 

sociedade com iguais oportunidades. 
d) Em um mundo globalizado, não é mais possível pensar em escala local, em 

conservar particularidades. 
 
46) “O Mediterrâneo tornou-se um lago romano: é o Mare Nostrum dos mapas 
antigos”. (Aquino) A situação-chave que consolidou a definitiva expansão 
romana foi: 
a) A vitória da Sicília na Guerra Púnicas, o que permitiu a tomada de Carago 

pelos romanos. 
b) A derrota da influente Cartago, possibilitando o controle sobre o Mediterrâneo 

ocidental e abrindo as condições necessárias para a intervenção nos Estados 
Helenísticos vizinhos. 

c) A vitória da Sicília (cartaginesa) e a anexação desta a Roma. 
d) A vitória da influente Cartago (colônia romana)  sobre os Estado Helenísticos 

próximos. 
 
47) O expansionismo marítimo-comercial da Europa relaciona-se diretamente 
com a formação do Estado Moderno. Esta relação pode ser descrita da seguinte 
maneira: 
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Depois a família veio morar nesta travessa da Avenida Paulista; agora está tudo 
mudado já não entendo nada dessas ruas” 
Esse trecho do depoimento de uma descendente de imigrantes, transcrito na 
obra Memória e Sociedade, de Ecléa Bosí, constitui um documento importante 
para a análise: 
a) Do processo de crescimento urbano paulista no início do século XX, que 

desencadeou crises constantes entre fazendeiro de café e industriais. 
b) Da imigração europeia para o Brasil, organizada pelos fazendeiros de café 

nas primeira décadas do século XX, baseada em contratos de trabalho 
conhecidos como “sistema de parceria”. 

c) Da imigração italiana, caracterizada pela contratação de mão de obra 
estrangeira para a lavoura cafeeira e do posterior processo de migração e de 
crescimento urbano de São Paulo. 

d) Do percurso migratório italiano promovido pelos governos italiano e paulista, 
que organizavam a transferência de trabalhadores rurais para o setor 
manufatureiro. 

 
43) Começava a ditadura envergonhada, como a batizou Elio Gaspari. (...) “Mas, 
como tudo na vida pode piorar, quem se queixava de 64 não sabia o que nos 
esperava em 68. Aí sim, com o Ato Institucional nº 5, o pau comeu. A ditadura 
esgotou o manual e criou em cima: implantou a censura, cassou mandatos, 
fechou o Congresso, suspendeu o 'habeas corpus', revogou a Constituição, 
instituiu a pena de banimento, liberou a tortura e tolerou as execuções sumárias 
- tudo em defesa da segurança nacional". (Martins, Oswaldo. Aos nascidos em 
1964. Revista "Cult", São Paulo, n. 78, março/2004. p. 54). 
A partir desse contexto, marque a alternativa INCORRETA: 
a) O Ato Institucional nº 5 foi um instrumento que proporcionou amplos poderes 

ao Presidente da República, que podia inclusive fechar provisoriamente o 
Congresso Nacional. 

b) A economia brasileira desse período (1969-1973) vai ser marcada pelo 
chamado "milagre brasileiro". 

c) Nesse período o governo ditatorial declara que o país vivia uma guerra 
subversiva, sob esse pretexto, aprova-se inclusive a pena de morte. 

d) O slogan BRASIL: AME-O OU DEIXE-O foi um grande instrumento de 
propaganda dos grupos da guerrilha de esquerda brasileira nessa fase. 

 
44) A partir da Segunda Guerra Mundial e até 1960, o Brasil, a exemplo de 
outros países do denominado "Cone Sul", teve sua história marcada por um 
processo de modernização caracterizado: 
a) Pela criação de uma política desenvolvimentista baseada em um processo de 
industrialização associado aos capitais estrangeiros. 

a) A presença de minorias étnicas, que têm dificuldade de se integrar na 
comunidade chinesa, notadamente os tibetanos. 
b) O clima semi-árido do litoral, que dificulta a produção agrícola. 
c) A pobreza mineral do país, que gera uma dependência enorme de 

importações. 
d) O predomínio da população muito jovem, incapaz de gerar líderes políticos 

que conduzam o país rumo ao capitalismo. 
 
34) A chamada Nova Ordem Mundial, que marcou o final do séc XX, é 
caracterizada por uma série de importantes acontecimentos, exceto: 

a) A queda do muro de Berlim. b) A implosão da URSS. 
c) A reunificação da Coréia. d) O fim da Cortina de Ferro. 

 
35) Esse grande bloco econômico reúne o país mais importante do mundo, uma 
nação latino-americana e um país bi-cultural. Trata-se do(a): 

a) Mercosul b) OTAN c) Nafta d) Alca 
 
36) Durante o período da Guerra Fria , dois grandes exércitos estiveram 
constantemente preparados para a guerra sem, entretanto, nunca se 
enfrentarem efetivamente. Esses dois exércitos eram: 

a) OTAN e Pacto de Varsóvia. b)   OTAN e Cortina de Ferro. 
c) USA e URSS. d) Grupo Capitalista e Exército    

Revolucionário Chinês. 
 
 

PROVA DE HISTÓRIA 

37) O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu por unanimidade, em agosto de 
2008, proibir a prática do nepotismo na administração direta e indireta, em 
qualquer dos poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário -, no âmbito da União, 
estados, Distrito Federal e municípios. Para isso, o STF editou uma “súmula 
vinculante” (decisão que não pode ser desrespeitada pelas instâncias inferiores 
da Justiça) estabelecendo que é proibida a contratação, sem concurso público, 
de parentes de autoridades e funcionários para cargos de confiança no serviço 
público. Essa decisão do STF incluiu, também, a proibição à prática denominada 
de “nepotismo cruzado”, que é caracterizada: 
a) Pela contratação de um mesmo parente em mais de um órgão público, seja 

da administração direta ou indireta, configurando dois ou mais empregos para 
um mesmo parente. 
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b) Pela contratação de um mesmo parente em estados diferentes da federação, 
configurando dois ou mais empregos para um mesmo parente, em poderes e 
estados federativos diferentes. 

c) Pela contratação de parente em primeiro grau para cargo de secretário de 
município. 

d) Por procedimento pelo qual um agente público emprega o familiar de outro e 
vice-versa, como troca de favor. 

 
38) Assolado pela miséria, superpopulação e pelos flagelos mortíferos da fome e 
das guerras civis, a situação de praticamente todo continente africano é de 
profunda crise. Este trágico quadro decorre: 
a) De fatores conjunturais que nada tem a ver com a herança do 

neocolonialismo, uma vez que a dominação colonial europeia se encerrou 
logo após a Segunda Guerra Mundial. 

b) Exclusivamente de um fator estrutural, posterior ao colonialismo europeu, mas 
interno ao continente que é o tribalismo, que impede sua modernização. 

c) Da herança combinada de tribalismo e colonialismo que redundou na 
formação de micronacionalismos incapazes de reconstruir antigas formas de 
associação bem como de construir novas. 

d) Exclusivamente de um fator estrutural externo ao continente, a espoliação 
imposta e mantida pelo Ocidente. 

 
39) O desenvolvimento sustentável é receita para o Terceiro Mundo sair da 
pobreza, ou do subdesenvolvimento: o que parece estar sugerido é a busca do 
desenvolvimento, acrescida da preocupação em reduzir desperdícios no uso dos 
recursos. Muitas vezes, sustentabilidade ecológica, desenvolvimento sustentável 
e sustentabilidade são usados com os mesmos sentidos, embora tenham 
significados distintos. A sustentabilidade ecológica é:  
a) Um princípio biológico que estabelece regras para o desenvolvimento social 

nas Unidades de Conservação e Áreas Indígenas brasileiras. 
b) Um conceito cercado de críticas e riscos no que se refere à sua aplicação 

como ferramenta para o crescimento econômico em áreas protegidas. 
c) Uma das dimensões do desenvolvimento sustentável e aponta para a 

necessidade de reconhecer que os ecossistemas tem uma capacidade 
suporte que impõe limites à atividade econômica. 

d) Um conceito alternativo à noção de desenvolvimento sustentável, uma vez 
que evidencia a necessidade de superar os limites da natureza através de 
atividades econômicas que priorizem o desenvolvimento social. 

 
 

40) Considere as afirmações abaixo: 
I – O contexto político-econômico em que foi criada e se desenvolveu a empresa 

agrícola colonial dos portugueses no Brasil foi profundamente modificado, na 
primeira metade do século XVII, pelo declínio político e econômico ibérico e 
pela supremacia marítimo–comercial holandesa. 

II – A ocupação holandesa em Pernambuco representou uma ruptura entre o 
sistema produtivo açucareiro português e sua comercialização controlada 
pela burguesia flamenga. Essa ruptura, favorecendo temporariamente os 
holandeses, não impediu, entretanto, a ocorrência da etapa de máxima 
rentabilidade da empresa açucareira portuguesa na segunda metade do 
século XVII. 

III – No Sistema Colonial, a produção visava atender ao consumo externo, 
através do monopólio comercial metropolitano e segundo os interesses do 
capital comercial investido neste sistema. Desta forma, o desenvolvimento da 
produção para consumo interno teve lugar no Brasil na primeira metade do 
século XVII., fugiu aos objetivos do sistema, comprovando a superioridade da 
colonização holandesa em relação à portuguesa. 

a) Somente a alternativa I é correta. 
b) Somente a alternativa II é correta. 
c) Somente a alternativa III é correta. 
d) Somente as alternativas I e II são corretas. 
 
41) Pode-se estabelecer uma importante relação entre o Ciclo do Ouro e o 
sentimento nativista no Brasil. Assim, podemos afirmar que: 
a) As modificações sociais, econômicas e administrativas introduzidas no Brasil 

pela mineração iriam incentivar o sentimento nativista provocando várias 
revoltas contra o domínio metropolitano. 

b) A melhoria da situação econômica das classes mais baixas da população, 
ocasionada pela atividade mineradora, fez com que o sentimento nativista 
sofresse certo congelamento, melhorando as relações entre a Metrópole e a 
Colônia. 

c) O sentimento nativista desapareceu no período da mineração, visto que o 
choque de interesses entre o Brasil e Portugal era fruto da má situação 
econômica da classe dominante, fator que desapareceu durante o Ciclo do 
Ouro. 

d) O sentimento nativista desenvolveu-se como decorrência do declínio 
econômico verificado no Brasil durante o século XVIII. 

 
42) “Naquela época não tinha maquinaria, meu pai trabalhava na enxada. Meu 
pai era de Módena, minha mãe era de Capri e ficaram muito tempo na roça.  
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