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MATEMÁTICA

01.  O gráfico abaixo representa uma função que relaciona a comercialização do carro a álcool no
mercado brasileiro no período de 1983 a 2001.

PERCENTUAL DE CARROS A ÁLCOOL COMERCIALIZADOS
NO BRASIL NO PERÍODO DE 1983 A 2001.

Após análise do gráfico no período considerado, é correto afirmar que:

a)  a maior queda na quantidade (em porcentagem) de carros a álcool comercializados foi no período de
1988 a 1989.
b)  no período de 1983 a 1989, a taxa de comercialização esteve entre 88,5% e 96%.
c)  a partir de 1987, a taxa de comercialização foi decrescente.
d)  houve um período em que a taxa de comercialização permaneceu estável.
e)  a taxa de comercialização foi decrescente no período compreendido entre 1996 e 2001.
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02.  Sabendo-se que tg x = 2  e  0 < x < 
2
π , então o valor de sen x  é:

a) 3
b) 2

c) 
3
6

d) 
3
3

 e) 
2
2

03. Um tablete de chocolate, medindo 12 cm  por  9 cm  por  6 cm, foi inteiramente coberto com papel
alumínio e, depois, dividido em cubos com 1 cm de aresta.

Leia as afirmativas, considerando as informações acima:
I -   280 cubos não possuem nenhuma face coberta com papel alumínio.
II -  276 cubos possuem apenas uma face coberta com papel alumínio.
III-    84 cubos possuem apenas duas faces cobertas com papel alumínio.
IV- 8 cubos possuem apenas três faces cobertas com papel alumínio.

Está correto o que se afirma em:
a) I
b) IV
c) I e II
d) II, III e IV
e) I, II, III e IV

04. Uma lanchonete vende 3 tamanhos de pizza, pequena P, média M, grande G, e cobra a pizza de
acordo com o tamanho. Num relatório sobre vendas diárias de 3 dias consecutivos da lanchonete, tem-
se o seguinte quadro:

Lanchonete Total de vendas Valor Total
1° Dia 3P, 2M, 5G R$ 181,00
2° Dia 2P, 1M, 2G R$ 88,00
3° Dia 1P, 2M, 3G R$ 111,00

A partir desse relatório, os preços das pizzas pequena, média e grande serão, respectivamente:
a) R$ 25,00, R$ 28,00 e R$ 30,00
b) R$ 5,00, R$ 10,00 e R$ 15,00
c) R$ 16,00, R$ 20,00 e R$ 22,00
d) R$ 15,00, R$ 18,00 e R$ 20,00
e) R$ 12,00, R$ 16,00 e R$ 18,00



 05. Uma Cliente sempre aborrecia a vendedora de uma loja de roupas com pedidos de descontos.
Certa vez, ao vender um vestido de R$ 127,75, a vendedora, já cansada, disse a ela: leve o vestido de
graça e pague só os nove botões que ele tem, da seguinte forma: um real pelo primeiro botão, dois reais
pelo segundo, quatro reais pelo terceiro, oito reais pelo quarto, e assim por diante.
A cliente ficou assustada e aceitou logo o negócio. Dessa situação, pode-se afirmar que:

a) a cliente levou  vantagem pois conseguiu 25% de desconto.
b) a vendedora levou vantagem pois vendeu  o vestido por um valor 4 vezes maior.
c) a cliente pagou a metade do preço.
d) a vendedora tomou prejuízo de 15 %.
e) a vendedora não lucrou nem a cliente levou prejuízo.

06. Victor é um cientista e adora fazer misturas de substâncias. Ele agora possui 9 substâncias das
quais duas não podem ser juntadas pois produzem mistura explosiva. De quantos modos ele poderá
associar cinco dessas 9 substâncias?

a) 121 modos.
b) 646 modos.
c) 203 modos.
d) 88 modos.
e) 91 modos.

07. Um determinado biscoito tem dois tamanhos: redondo com 6 cm de raio ou redondo com 3 cm de
raio, ambos de mesma espessura. Pretende-se vender dois tipos de embalagens cilíndricas, cada uma
com seu respectivo tamanho de biscoito, de modo que fiquem ambas com o mesmo volume. Se a
embalagem de biscoitos maiores tiver 5 unidades, pode-se afirmar em relação ao número de biscoitos
menores e à quantidade de plástico necessária para a embalagem desse biscoito que:

a) a embalagem de biscoitos menores conterá 20 unidades e gastará mais plástico na embalagem do
que a de biscoitos maiores.

b) a embalagem de biscoitos menores conterá 25 unidades e gastará mais plástico na embalagem do
que a de biscoitos maiores.

c) a embalagem de biscoitos menores conterá 15 unidades e gastará mais plástico na embalagem do
que a de biscoitos maiores.

d) a embalagem de biscoitos menores conterá 22 unidades e gastará menos plástico na embalagem do
que a de biscoitos maiores.

e) a embalagem de biscoitos menores conterá 15 unidades e gastará menos plástico na embalagem do
que a de biscoitos maiores.



08. Sabe-se que o lucro total de uma empresa é dado pela formula L = R – C, em que L é o lucro
total, R é a receita total e C é o custo total da produção. Numa empresa que produziu x unidades,
verificou-se que R(x) = 6000x – x2 e C(x) = x2 – 2000x. Nessas condições, qual deve ser a produção x
para que o lucro da empresa seja máximo?

a) 1500 unidades
b) 2500 unidades
c) 2000 unidades
d) 1000 unidades
e) 3000 unidades

09. Em uma comemoração do dia da Pátria, realizada no pátio da escola, um estudante observou que
sua sombra projetada no pátio media 60 cm, enquanto a sombra do mastro da bandeira media 2m. Mais
tarde, a sombra do mastro da bandeira diminuiu 50 cm. Nesse instante, qual será a medida da sombra
do estudante, sabendo que sua altura é 1,80 m?

a) 30 cm
b) 45 cm
c) 50 cm
d) 55 cm
e) 60 cm

10. O crescimento da população de uma cidade, ao fim de certo tempo, é dado pela fórmula
P = Po (1 + t ) n , em que P representa a população, Po a população inicial, t a taxa de crescimento da
população ao ano, e n o número de anos.
Suponha que, em janeiro de 2000, a população era de 50 000 habitantes e a cada ano a população
crescia  2 % em relação à população do ano anterior. Com esses dados, a população, em 2003, será
aproximadamente:

a) 53 060 habitantes.
b) 52 020 habitantes.
c) 54 040 habitantes.
d) 55 050 habitantes.
e) 60 000 habitantes.



LÍNGUA PORTUGUESA

O referendo acerca da proibição do comércio de armas e munições no Brasil gerou uma série de
debates. Nesse contexto, circulou na Internet uma crônica atribuída a Luís Fernando Veríssimo, que
transcrevemos a seguir:

TEXTO I

05

10

15

20

Eu tenho o sono muito leve e, numa noite dessas, notei que havia alguém andando sor-
rateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos
que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro.

Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas por-
tas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando
tranqüilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço.

Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci
que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam
mandar alguém assim que fosse possível.

Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: - Oi, eu liguei há pouco
porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um
tiro da escopeta calibre 12, que tenho guardada em casa para essas situações. O tiro fez um
estrago danado no cara!

Passados menos de três minutos, estavam na minha rua cinco carros da polícia, um he-
licóptero, uma unidade do resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não
perderia isso por nada neste mundo.

Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombra-
do. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do Comandante da Polícia. No meio do
tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: - Pensei que tivesse dito que tinha matado o
ladrão. Eu respondi: - Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível...

Disponível em www.rondoniagora.com/ivonete, acessado em 06 de outubro de 2005.

11. Da leitura do texto I, só não se pode depreender que:
a) as informações dadas à polícia pelo narrador, na segunda ligação, evidenciam o modo como ele
avalia a ação policial no que diz respeito à segurança pública.
b) a atitude do narrador de ligar para a polícia, mesmo se julgando seguro dentro de casa, denota
alguma preocupação quanto à sua integridade física.
c) a partir do quarto parágrafo o narrador assume uma postura crítica diante da atuação da polícia na
segurança pública.
d) o espanto do ladrão, ao ser preso em flagrante, resulta da sua comprovação de que invadira a re-
sidência de um policial.
e) há um tom de ironia na última fala do narrador.

http://www.rondoniagora.com/ivonete


Observe o fragmento a seguir, para responder às questões 12 e 13.
“Como minha casa era muito segura...” (linha 04)

12. A alternativa em que o vocábulo em destaque estabelece a mesma relação morfossemântica de
como no fragmento acima é:
a) Agiu naturalmente, como se nada tivesse acontecido.
b) Como vocês chegaram até aqui?
c) Interessantes seus gestos; como se parecem com os de seu pai!
d) Ao longo da prova, comportou-se como fora orientado.
e) Como estava acamado, não pôde comparecer à festa.

13. O conectivo como pode ser substituído, sem que haja alteração de sentido, por:
(I) Porque
(II) Contanto que
(III) Já que
(IV) Uma vez que
(V) Apesar de que

Estão corretas as opções:
a) I, III, IV
b) II, IV, V
c) I, II, IV
d) I, III, V
e) II, III, V

14. Na construção do texto, percebe-se o uso de linguagem:
a) erudita e técnica
b) formal e coloquial
c) culta e superformal
d) chula e regional
e) técnica e gíria

15. Quanto ao uso do conectivo destacado em “Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já
estava no interior da casa.”(linha 08), pode-se afirmar que:
a) está inadequado, haja vista que a relação que se estabelece entre as orações não é de exclusão
nem de alternância.
b) está correto, visto que esse termo tanto pode estabelecer relação de exclusão quanto de adição.
c) está correto, já que uma ação (estar armado) se soma a outra (estar no interior da casa).
d) está correto, embora fosse melhor que se utilizasse outro conectivo.
e) está inadequado, pois esse conectivo tem como função relacionar fatos ou acontecimentos dis-
postos em seqüência.

16. Indique a alternativa em que a sugestão dos parênteses altera a significação do(s) termo(s) gri-
fado(s) na oração:
a) “... havia alguém andando sorrateiramente...”(linha 02) : (disfarçadamente)
b) “... até ver uma silhueta passando...” (linha 03): (o perfil de uma pessoa)
c) “Liguei baixinho...” (linha 06): (com voz muito baixa)
d) “Eles prenderam o ladrão em flagrante...” (linha 18): (na ocasião do delito)
e) “... que ficava olhando tudo com cara de assombrado.” (linhas 18 e 19) : (com expressão de
assombração)



TEXTO II
Já vencemos
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(...)
O que de fato importa vai muito além do "sim" e do "não". Relevante é a mobilização

provocada pelo referendo - esse movimento, inédito no Brasil, mudou o patamar do debate
sobre as causas da violência e como enfrentá-la.

Na mobilização que vem da inconformidade é onde as viradas têm alguma chance de
nascer. Isso significa que o tema da violência irá atordoar cada vez mais os governantes e
forçá-los a apresentar planos com um mínimo de consistência para promover a segurança nas
ruas.

(...)
Se olharmos friamente, não dá para dizer até que ponto a retirada de armas de

circulação implicou a redução da violência. Mas dá para dizer tranqüilamente que a
mobilização gerou um clima mais favorável de combate à barbárie.

(...)
Se considerássemos esse referendo apenas pelos argumentos dos partidários do "sim" e

do "não", ficaríamos frustrados. Seduzidos pela simplificação eleitoral, os dois lados se
baseiam em premissas frágeis. Proibir armas é apenas um detalhe de um programa para reduzir
a violência. Garantir a comercialização não significa que o cidadão esteja mais protegido; está,
inclusive mais ameaçado de levar um tiro de um marginal, de perder a cabeça e matar alguém
ou de deixar o revólver cair nas mãos do filho.

A questão óbvia é que, nessa disputa, ambos os lados buscam exatamente o mesmo
objetivo: fazer com que a sociedade seja mais segura. O referendo é uma marca histórica de
mobilização para que esse objetivo suba ao topo da agenda nacional.

Por isso, todos vencemos.
(...)

Gilberto Dimenstein, Folha de São Paulo, domingo, 23 de outubro de 2005 (excertos)

17. Considerando os textos I e II, é possível afirmar que:
a) O texto I apresenta posicionamento contrário à venda de armas e munições.
b) O texto II afirma que o cidadão armado está mais protegido contra a violência que o indivíduo
que não porta armas.
c) Há, no texto I, argumentos claramente favoráveis à venda de armas e munições.
d) O redator do texto II, após análise da campanha para o referendo/2005, demonstra uma tendência
favorável à proibição da venda de armas e munições.
e) Tanto o narrador do texto I quanto o redator do texto II não manifestam sua opinião, no que diz
respeito à venda de armas e munições.

18. “Se considerássemos esse referendo apenas pelos argumentos dos partidários do ‘sim’ e do
‘não’, ficaríamos frustrados.”(linhas 14 e 15) Que outra combinação verbal poderia ser correta-
mente utilizada nesse contexto?
a) considerássemos – ficaremos
b) consideramos – ficaríamos
c) considerarmos – ficaríamos
d) consideramos – ficaremos
e) considerarmos – ficaremos



19. A conclusão a que chega o redator do texto II, “Por isso, todos vencemos.”(linha 23), resulta de
sua análise de que:
a) a vitória do ‘não’ garante segurança para toda a população.
b) independentemente do resultado do referendo, as pessoas se desarmarão.
c) o aprofundamento dos debates sobre a violência resulta numa sociedade mais consciente.
d) provavelmente todos os eleitores votarão contra a venda de armas.
e) após o referendo, ninguém falará mais sobre a violência e tudo será como antes da eleição.

20.

                                                                                     Folha de São Paulo, sábado, 8 de outubro de 2005

Considerando a pergunta “Você é a favor da proibição da comercialização de armas e munições no
Brasil?”, quanto ao voto “NÃO” do entrevistado, só é válido inferir que:
a) votando SIM, o entrevistado aumentaria seus rendimentos.
b) o entrevistado vota em defesa de seus interesses econômicos.
c) o voto do entrevistado visa à redução da violência.
d) não existe relação aparente entre a venda de armas e munições e o número de óbitos.
e) o entrevistado demonstra, por meio de sua resposta, preocupação com a violência decorrente da
venda de armas e munições.



FÍSICA

Adote os seguintes valores quando necessário:
Aceleração da gravidade: g = 10 m/s2.
Calor específico da água: c = 4,0.103 J /kg ºC.
Densidade da água: d = 1,0.103 kg/m3.

21. Em uma partida de futebol, o jogador Tiquinho cobrou uma penalidade máxima. Chutou a bola
no canto do gol que está a 12,5 m da marca do pênalti. Sabendo-se que a bola gastou 0,5 s para atingir
a linha do gol, a sua velocidade média, em km/h, foi de:

a) 2
b) 23
c) 72
d) 90
e) 108

22. Sobre uma partícula de 2kg de massa passam a atuar duas forças constantes, perpendiculares e
cujas intensidades são iguais a 6N e 8N. Sabendo que ela estava inicialmente em repouso, determine a
sua velocidade após 4s do início do movimento.

a) 6 m/s
b) 8 m/s
c) 12 m/s
d) 20 m/s
e) 26 m/s

23. Uma pessoa de 60kg encontra-se em pé no interior de um elevador inicialmente parado. Qual o
valor da força normal que o piso exerce sobre os pés da pessoa no momento que o elevador começa a
subir com aceleração de 2m/s2 ?

a) 60 N
b) 100 N
c) 120 N
d) 600 N
e) 720 N

24. Dois carros A e B, idênticos, viajam a 40 km/h e a 80 km/h em relação à estrada.Os dois carros
são freados simultaneamente. O carro B inicia um movimento uniforme no momento que o carro A
para. Sabendo que o trabalho realizado pelas forças de atrito foi o mesmo para os dois carros,
determine a velocidade do carro B após a freada, em km/h.

a) 23
b) 32
c) 41
d) 50
e) 69



25. Um carro foi arrastado por outro após uma colisão lateral em um cruzamento. Imediatamente
antes da colisão os carros se movimentavam em direções perpendiculares. Ambos os carros tinham
mesma massa e velocidades de 80km/h em relação ao solo. Determine a velocidade dos carros
imediatamente após  a colisão.

a) 39 km/h
b) 48 km/h
c) 57 km/h
d) 66 km/h
e) 75 km/h

26. Uma piscina com 40 m² de área contém água com uma profundidade de 1,5 m. Nesse local, entre
12h e 13 h, a radiação solar tem uma potência média por unidade de área de 1000 W/m². Considere
que a água absorveu uniformemente toda a energia da radiação incidente e que toda essa energia
absorvida provocou  variação de sua temperatura. Se a temperatura da água às 12 h era de 18ºC, qual a
temperatura às 13 h?

a)  18,06 °C.
b)  18,6 °C.
c)  19,0 °C.
d)  21,6 °C.
e)  24,0 °C.

27. Em qualquer cozinha, doméstica ou não, geralmente vamos encontrar uma panela de pressão que
como sabemos cozinha os alimentos mais rapidamente que as panelas normais. Do ponto de vista da
Física isto se deve ao fato de que a pressão no interior da panela é:

a) maior que a pressão atmosférica normal fazendo assim que os alimentos amoleçam mais
rapidamente.
b) maior que a pressão atmosférica normal fazendo assim a água ferver mais rapidamente.
c) maior que a pressão atmosférica normal fazendo assim que a água ferva numa temperatura maior
que 100 °C.
d) menor que a pressão atmosférica normal fazendo assim a água ferver mais rapidamente.
e) maior que a pressão atmosférica normal fazendo assim que a água demore mais para atingir 100 °C.

28. Ao olhar para uma colher de “sopa” uma criança observou que sua imagem refletida por um lado
da colher era normal e do outro era invertida. Questionando a mãe dele sobre o fato observado ele
recebeu uma resposta correta de acordo com os princípios da ótica geométrica. Qual das alternativas
abaixo poderia ser a explicação dada pela mãe?

a) Toda superfície côncava forma imagens sempre invertidas e toda superfície convexa forma imagens
sempre direitas.
b) Um espelho côncavo forma imagens sempre invertidas e um espelho convexo forma imagens
sempre direitas.
c) Um espelho convexo forma imagens sempre invertidas e um espelho côncavo forma imagens
sempre direitas.
d) Um espelho convexo, dependendo da posição do objeto, pode formar imagens direitas ou invertidas
e um espelho côncavo forma sempre imagens invertidas.
e) Um espelho côncavo, dependendo da posição do objeto, pode formar imagens direitas ou invertidas
e um espelho convexo forma sempre imagens invertidas.



29. É comum o estouro de pneus de caminhões quando estes fazem viagens muito longas. Uma
possível explicação para esse fato, de acordo com as leis do comportamento dos gases ideais, é que:

a) O ar contido no pneu ao se aquecer sofre uma transformação isobárica aumentando assim o seu
volume.
b) O ar contido no pneu ao se aquecer sofre também um aumento de pressão como numa
transformação isovolumétrica.
c) A borracha do pneu se dilata muito diminuindo assim a sua resistência.
d) O ar contido no pneu sofre uma transformação isotérmica, ou seja, com o aumento da pressão o
volume aumenta até que ele estoure.
e) Durante a viagem a pressão interna do pneu vai aumentando e quando ela fica maior que a pressão
atmosférica ele estoura.

30. Um recipiente, feito de um material cujo coeficiente de dilatação térmica linear é α, contém certo
líquido, de coeficiente de dilatação térmica volumétrica γ = 3α, que ocupa metade de seu volume
quando ambos estão a uma temperatura t. Elevando-se a temperatura do conjunto até 2t, verificamos
que, o líquido:

a) passa a ocupar menos que a metade do recipiente
b) transborda, pois seu coeficiente de dilatação é 3 vezes maior que o do recipiente.
c) passa a ocupar mais que a metade do recipiente.
d) continua ocupando metade do volume do recipiente.
e) passa a ocupar 3/4 do recipiente.



QUÍMICA

31. A Tabela Periódica agrega os vários elementos químicos presentes no cotidiano do homem. A
configuração eletrônica é o fator primordial para que os elementos químicos sejam agrupados da
maneira como estão arranjados na tabela. Um fato interessante derivado deste arranjo, corresponde
às tendências de crescimento e de decrescimento observadas para as suas propriedades, tais como:
raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, etc... Acerca das propriedades apresentadas
pelos elementos, assinale a alternativa correta:

a) a Eletronegatividade de um elemento químico tem relação direta com o Raio Atômico desse
    elemento, pois com a diminuição de seu raio, há um aumento da força atrativa do seu núcleo
    sobre os elétrons envolvidos nas ligações químicas geradas por esse elemento.
b) um elemento químico do grupo 17 apresenta um raio atômico muito menor do que o primeiro
     elemento do seu período e tem grande tendência de formação de ligação iônica, quando interagir
     com esse.
c) o Raio Atômico de um elemento químico é uma característica importante na determinação do
    tipo de ligação química a ser gerada por ele, de forma que quanto maior for o Raio Atômico,
    menor tende a ser o caráter Iônico da Ligação Química gerada por esse elemento.
d) na equação química X(g) + energia à X+

(g) + e-, onde X e e- são, respectivamente, um elemento
    químico genérico e um dos elétrons desse elemento, a espécie química X+

(g) apresenta menor
    entalpia que a espécie X(g).
e) O Potencial de Ionização e o Raio Atômico apresentam uma relação inversa porque quanto
    menor for o Raio Atômico de um elemento químico maior tende a ser a força atrativa do núcleo
    sobre os seus elétrons, fato este que leva a uma diminuição da energia requerida para a sua
    conversão em cátion.

32. Pela sua obediência, paciência e força, os camelos são os animais de maior utilidade em
regiões áridas da Ásia e da África. A corcova de um camelo contém gordura triestearina
(C57H110O6). Essa gordura, além de ser uma fonte de energia, é também fonte de água para o
animal, como mostra a reação:

2 C57H110O6(s) + 163 O2(g) → 114 CO2(g) + 110 H2O(l)

Esta reação contribui para o longo período de sobrevivência do camelo sem a necessidade da
ingestão de água. Considerando que a corcova de um camelo tenha 6,3 Kg de gordura triestearina, o
volume de água líquida obtida a partir dela e o volume de gás CO2 liberado, conforme os dados
abaixo, serão respectivamente:

(Dados: Massa molar da triestearina = 890g; Massa molar da água = 18g; densidade da água =
1Kg/l e Volume molar do CO2 considerado= 22L)

a) 7,0L e 8.876L.
b) 3,5L e 156L.
c) 3,5L e 17.753L.
d) 7,0L e 156L.
e) 3,5L e 8.876L.



33. Considere que dentro de um armário existam 4 soluções aquosas desconhecidas e identificadas
simplesmente como S1, S2, S3 e S4. Uma informação contida nesse armário diz que todas as
soluções têm a mesma concentração molar em relação às substâncias. No entanto, uma bateria de
testes determinou que as soluções S1, S2, S3 e S4 têm, respectivamente, temperaturas de ebulição
Tx , Ty , Tz e Tw . Sabendo que Tx>Ty=Tz>Tw e que os solutos estão completamente dissociados,
marque a alternativa que apresenta os nomes das substâncias que podem estar presentes, além da
água, nas soluções S1, S2, S3 e S4, respectivamente:

a) Cromato de potássio, Cloreto de amônio, Cloreto de sódio e Cianeto de sódio.
b) Permanganato de potássio, Cloreto de magnésio, Cianeto de amônio e Glicose.
c) Fosfato de sódio, Sulfeto de potássio, Cloreto de magnésio e Sacarose.
d) Fluoreto de sódio, Glicose, Sulfato de amônio e Ácido clorídrico.
e) Fosfito de potássio, Sacarose, Ácido clorídrico e Glicose.

34. Considere que se tenha 100mL de uma solução de HNO3 de concentração 0,25mol.L-1 e
100mL de uma solução de KOH de concentração 0,50mol.L-1. Admitindo-se a mistura total dessas
soluções, assinale a alternativa que apresenta respectivamente os valores correspondentes das
concentrações molares dos íons K1+ e NO3

1-, além da quantidade de calor liberada na reação
observada:
a) 0,25; 0,50; 0,69 kcal.
b) 0,25; 0,25; 0,345 kcal.
c) 0,125; 0,50; 0,69 kcal.
d) 0,25; 0,125; 0,345 kcal
e) 0,125; 0,125; 0,69 kcal.                                     Dado: ∆H de neutralização= -13,8 kcal/mol de H+.

.
35. Considerando as seguintes reações:

CH4(g) + 2 O2(g) à CO2(g) + 2 H2O(g) ΔH = -802 kJ/mol de metano

CH4(g) + 2 O2(g) à CO2(g) + 2 H2O(l) ΔH = -890 kJ/mol de metano

A vaporização de 1 mol de água:

a) libera 88 kJ.
b) absorve 88 kJ.
c) absorve 18 kJ.
d) absorve 44 kJ.
e) libera 1692 kJ.

36. O ozônio da estratosfera, O3, tem uma contribuição importante para a vida na Terra pela
absorção da radiação ultravioleta prejudicial do Sol. Entretanto, o ozônio da troposfera, em
determinadas concentrações, pode causar danos aos seres humanos, animais, vegetais e materiais.
Sobre o ozônio, é incorreto afirmar que:

a) consiste numa forma alotrópica do oxigênio.
b) a redução da concentração do ozônio na troposfera contribui para o aumento do buraco
    na camada de ozônio.
c) os dois comprimentos de ligação entre os oxigênios na molécula são iguais.
d) é um oxidante muito forte.
e) a molécula é formada por ligações covalentes.



37. Durante uma aula prática de Química, um aluno misturou volumes iguais de diversas soluções
equimolares, da seguinte forma: no béquer 1 cloreto de amônio e cianeto férrico; no béquer 2
hidróxido de sódio e carbonato de amônio e no béquer 3 hidróxido de amônio e cloreto férrico. Com
base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta eventos que podem ter ocorrido após
as misturas, nos béqueres 1, 2, e 3, respectivamente:

a) nenhuma reação aparente; formação de gás; formação de precipitado.
b) reação com evolução de gás; formação de precipitado; evolução de gás.
c) formação de precipitado; nenhuma reação aparente, formação de precipitado.
d) formação de precipitado; evolução de gás; formação de precipitado.
e) nenhuma reação aparente; formação de precipitado; formação de precipitado.

38. Das afirmações abaixo:
             I - O fosgênio (COCl2), um gás venenoso, é uma molécula apolar.

       II - Íons sulfatos (SO4
2-) são tetraédricos e ocorrem em vários minerais importantes

             como gesso (CaSO4.2H2O) e o sal de Epsom (MgSO4.7H2O). Estes sais podem
             sofrer desidratação.

             III – Moléculas de CO2 no estado líquido realizam forças de London.
             IV - Moléculas de água no estado líquido realizam pontes de hidrogênio.
             V - Se o ponto de fusão do CCl4 é 77ºC, o ponto de fusão do CF4 poderá ser de
                   97ºC.
             VI - H2S, H2O e H2Se estão em ordem crescente de ponto de ebulição.
             VII - CH4, SiH4, GeH4 estão em ordem crescente de ponto de ebulição.

Estão corretas:
a) I, III, IV, VII.
b) I, II, V, VI.
c) II, III, IV, VII.
d) IV, V, VI, VII.
e) II, IV, V, VI.

39. O “Sangue do Diabo” corresponde à mistura de fenolftaleína e solução aquosa de amônia. A
cor dessa mistura é vermelha devido à fenolftaleína, pois a mesma adquire essa coloração quando se
encontra em meio alcalino, meio esse observado na solução aquosa de amônia. Os estudantes
costumam borrifar essa mistura na roupa dos colegas, ficando vermelha a parte atingida; após
algum tempo tal coloração desaparece, de forma que a cor original da roupa reaparece intacta, o que
causa grande espanto. Com base no que foi exposto e à luz dos conhecimentos de funções
inorgânicas, assinale a alternativa que explica o desaparecimento da cor vermelha:

a) absorção da solução por parte do tecido.
b) reação entre a fenolftaleína e o ar atmosférico.
c) evaporação da fenolftaleína.
d) reação entre o tecido e a amônia.
e) desprendimento da amônia.



40. Todas as afirmações abaixo estão incorretas, EXCETO:

a) a configuração eletrônica do Fe2+ é a mesma do Cr.
b) segundo John Dalton, os átomos de um mesmo elemento são idênticos.
c) os átomos de um mesmo elemento, com diferentes números de massa, são chamados
    isótonos.
d) ao atirar partículas α contra uma folha de ouro de pequena espessura, Rutherford
     observou que poucas delas atravessaram a folha, concluindo que os átomos tinham um
     núcleo muito pesado.
e) o número quântico principal do elétron de valência do sódio, em seu estado fundamental,
    é igual a 1.



BIOLOGIA

41. A charge abaixo ilustra a crescente preocupação relacionada à qualidade de vida e bem-estar da
população. Baseado em seus conhecimentos, julgue as afirmativas abaixo e assinale a correta:

a) as células adiposas do tecido hematopoiético representam os principais locais de armazenamento
    de gordura.
b) para o tratamento da obesidade é recomendado os chamados “regimes de fome”, uma vez que
    são produzidos compostos favoráveis à saúde, originados da quebra de gorduras do corpo.
c) para a construção de uma musculatura bem definida, nada melhor do que ingerir alimentos
    protéicos.
d) os glicídios ingeridos são, em parte, consumidos rapidamente pelo organismo e seu excesso
    armazenado como amido nas células adiposas.
e) as  vitaminas representam a principal fonte de energia para o corpo humano.

42. Sobre a origem dos tecidos vegetais é incorreto afirmar que:

a) as células dos meristemas apicais do caule e da raiz dividem-se ativamente e formam os
    chamados meristemas primários, representados pela protoderme, pelo meristema fundamental e
    pelo procâmbio.
b) a protoderme origina a epiderme, tecido que reveste e protege todo o corpo da planta.
c) o meristema fundamental dá origem aos tecidos fundamentais da planta, como os parênquimas
    corticais e medulares e os tecidos de sustentação, representados pelo colênquima e pelo
    esclerênquima.
d) o procâmbio forma o sistema vascular primário, que compreende o xilema ou lenho e o floema
    ou líber.
e) o felogênio dá origem às folhas e o câmbio interfascicular forma o xilema e o floema primários.

43. Indivíduos com problemas na coagulação sanguínea, portadores de uma doença rara de origem
genética conhecida por hemofilia, apresentam deficiência na formação de elementos do sangue
devido à falta de um ou mais fatores do plasma. Sendo assim, um pequeno ferimento pode significar
uma grande hemorragia e acarretará sérios riscos para o doente. Dentre os elementos abaixo,
indique aquele que está em menor quantidade no sangue de um hemofílico:

a) plaquetas.
b) neutrófilos.
c) macrófagos.
d) glóbulos vermelhos.
e) glóbulos brancos.



44. Sobre os cloroplastos, podemos afirmar:

a) são as organelas responsáveis pela fotossíntese nos eucariontes e procariontes.
b) os pigmentos fotossintéticos ficam imersos na membrana dos tilacóides, formando os chamados
    complexos antena.
c) no estroma há ribossomos, DNA e RNA dando autonomia ao cloroplasto para a síntese protéica.
d) as células vegetais, por apresentarem cloroplastos, não necessitam de mitocôndrias para a
    obtenção de energia.
e) os cloroplastos, assim como as mitocôndrias, não possuem capacidade de duplicação
    independentemente do núcleo celular.

45. Sobre os ácidos nucléicos, indique a alternativa incorreta:

a) os ácidos nucléicos são estruturas celulares localizadas tão somente na região nuclear.
b) o encadeamento de moléculas de DNA e RNA se dá pelo agrupamento de nucleotídeos.
c) as bases nitrogenadas juntamente com os açúcares e o fosfato formam os nucleotídeos.
d) as pentoses dos nucleotídeos que formam o DNA são as desoxirriboses.
e) o estudo da seqüência das bases nitrogenadas de uma molécula de DNA permite à engenharia
    genética desvendar mistérios relacionados às heranças genéticas dos indivíduos.

46. Em relação à quantidade e a distribuição de vitelo, os ovos de aves e de anfíbios são
classificados, respectivamente, como:

a) oligolécito – heterolécito
b) oligolécito – telolécito
c) centrolécito – heterolécito
d) telolécito – heterolécito
e) oligolécito – centrolécito

47. A célula é a unidade básica dos seres vivos, podendo ser dividida em três partes
simplificadamente: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. No citoplasma podemos encontrar
estruturas de formas e funções variadas dentre as quais podemos citar: ribossomos, lisossomos e
peroxissomos. A seqüência que apresenta respectivamente a principal função dos organóides
citados é:

a) síntese de proteínas, digestão intracelular, decomposição de peróxido de hidrogênio.
b) digestão intracelular, decomposição de peróxido de hidrogênio, síntese de proteínas.
c) decomposição de peróxido de hidrogênio, síntese de proteínas, digestão intracelular.
d) síntese de proteínas, armazenamento de substâncias diversas, secreção celular.
e) secreção celular, síntese de proteínas, armazenamento de substâncias diversas.



48. Um grito de alerta para impedir que um pedestre seja atropelado, uma gargalhada ao ouvir uma
piada, o pedido de uma refeição no restaurante, um cordial cumprimento... Todas essas habilidades
descritas acima, só podem ser realizadas pelo ser humano graças a um sistema altamente
desenvolvido e eficiente, dotado de células especializadas. Sobre o mesmo, assinale a alternativa
incorreta:

a) os dendritos do neurônio conduzem o impulso nervoso em direção ao corpo celular.
b) a bainha de mielina é importante pois promove o isolamento elétrico, diminuindo a passagem do
    impulso nervoso.
c) a transmissão de um impulso nervoso célula à célula se dá pela liberação de mensageiros
    químicos liberados pelo axônio de um neurônio para o dendrito de outro neurônio.
d) a ingestão de álcool provoca no indivíduo depressão no sistema nervoso central.
e) os atos reflexos são comandados pela substância cinzenta da medula ou do bulbo.

49. Associe a coluna da direita com a da esquerda, optando em seguida pela seqüência numérica
correta:
Estrutura Função
1 - Estômatos (   ) Apresentam grande variedade de formas e podem ocorrer na

epiderme de qualquer parte da planta.
2 - Acúleos (   ) Ocorrem na epiderme da raiz e são responsáveis pela absorção de

água e de sais minerais do solo.
3 - Tricomas (   ) Importantes nas trocas gasosas entre os tecidos internos da planta

e o meio externo.
4 - Pêlos (   ) Formados por projeções pontiagudas e resistentes da epiderme,

ocorrendo geralmente no caule.

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

50. Para manter constante sua composição química e suprir suas necessidades metabólicas, uma
célula realiza a troca de substâncias com outra célula e com o meio. Classifica-se o tipo de
transporte onde há diminuição da concentração de água no sentido de uma solução menos
concentrada para outra mais concentrada como:

a) Transporte ativo com gasto de energia.
b) Difusão simples.
c) Difusão facilitada.
d) Transporte passivo por osmose.
e) Transporte passivo por difusão.



PS 6 2006 - TÉCNICOS SUBSEQÜENTES

MATEMÁTICA

01.  Corta-se um pedaço de barbante de 12 cm, em duas partes, a e b, com ba <  e, constrói-se,

com cada uma delas, um quadrado. Se a soma das áreas dos quadrados assim construídos é 6,5

cm2, pode-se afirmar que a medida, em cm, de b – a é:

a) 10 cm

b) 9 cm

c) 8 cm

d) 7 cm

e) 6 cm

02.  Um copo tem a forma de um cone com altura 12cm e raio da base 5cm. Queremos enchê-lo

com quantidades iguais de suco e de água. Para que isso seja possível a altura x atingida pelo

primeiro líquido colocado deve ser:

a) 12/5 cm

b) 6 cm

c) 4 cm

d) 34  cm

e) 3 4 6  cm

03.  O valor de x,  em radianos, para π 2  x  0 << , na expressão 0xsenxcos1 2 =++ , é:

a) π

b) 2π

c) 3π

 d) 4π

 e) 5π

04.  A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 8cm e um de seus ângulos mede o60 . A medida

do cateto adjacente ao ângulo dado vale:

a)1

b)2

c)3

d)4

e)5

a b

12 cm



05.  Atira-se uma pedra no interior de um vaso cilíndrico de 1,2m de diâmetro da base,

parcialmente cheio de água. A alternativa que representa o volume da pedra se, em

conseqüência da imersão, a água elevar-se de 0,54m é:

(se necessitar use 14,3=π )

a) 0,610416 m3

b) 0,754562 m3

c) 1,017363 m3

d) 1,123456 m3

e) 3,017364 m3

06.  Marina comprou  um vestido, uma saia e uma blusa. Sabe-se que o vestido custou tanto quanto

a saia e a blusa juntas; que  o preço da saia é a diferença entre o dobro do preço do vestido e 50

reais; e que o preço  da blusa  é a diferença entre o triplo do preço  da saia e 80 reais. Nessas

condições, pode-se concluir que Marina gastou nessa compra:

a) R$130,00

b) R$110,00

c) R$100,00

d) R$90,00

e) R$80,00

07.  Foi feita uma rifa com cartões numerados de 1 a 20. Quem retirar o cartão de número 1 paga

R$ 1,00, o de número 2 paga R$ 2,00, e, assim por diante. Assinale a alternativa que representa

o valor arrecadado com a rifa, após a retirada de todos os cartões.

a) R$ 20,00

b) R$ 120,00

c) R$ 210,00

d) R$ 310,00

e) R$ 320,00,



08.  Um produtor de caqui tem um custo de R$ 1,10 por caixa produzida, relativo a despesas com o

cultivo (sementes, defensivos agrícolas e embalagens) além de uma despesa fixa de

R$ 2 500,00, relativa ao arrendamento do terreno onde produz e aos salários de empregados. Se

forem produzidas 50 000 caixas, qual deverá ser o preço de venda de cada caixa para se obter

um lucro de  R$ 10 000,00?

a) R$ 1,15

b) R$ 1,20

c) R$ 1,25

d) R$ 1,30

e) R$ 1,35

09.  Um cilindro possui volume de π64  cm³ e, encontra-se inscrito em um cubo. Pode-se afirmar

que o volume do cubo é:

a) 64 cm³

b) 144 cm³

c) 216 cm³

d) 256 cm³

e) 512 cm³

10.  Uma bola de futebol foi chutada por um atleta, descrevendo uma trajetória parabólica e,

retornando ao plano horizontal de onde partiu, após 8 segundos. Sendo 12 metros, a maior

altura atingida pela bola, assinale qual das alternativas abaixo pode representar a altura  y, em

metros, atingida pela bola, em função do tempo t, em segundos.

a) tty 82 +−=

b) tty 6
4
3 2 +−=

c) tty 3
8
3 2 +−=

d) tty 2
4
1 2 +−=

e) 
3

16
3
2 2 +−= ty
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Leia o texto para responder às questões de 11 a 20.
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HOMENS
Deus, que não tinha problemas de verba, nem uma oposição para ficar dizendo “Projetos

faraônicos! Projetos faraônicos!”, resolveu, numa semana em que não tinha mais nada para fazer,
criar o mundo. E criou o céu e a terra e as estrelas, e viu que eram razoáveis. Mas achou que faltava
vida na sua criação e – sem uma idéia muito firme do que queria – começou a experimentar com
formas vivas. Fez amebas, insetos, répteis. As baratas, as formigas etc. Mas, apesar de algumas
coisas bem-resolvidas – a borboleta, por exemplo – nada realmente o agradou. Decidiu que estava se
reprimindo e partiu para grandes projetos: o mamute, o dinossauro e, numa fase especialmente
megalomaníaca, a baleia. Mas ainda não era bem aquilo. Não chegou a renegar nada do que fez a
não ser o rinoceronte que até hoje Ele diz que não foi Ele – e tem explicações até para a girafa,
citando Le Corbusier (“A forma segue a função”). Mas queria outra coisa. E então bolou um bípede.
Uma variação do macaco, sem tanto cabelo. Era quase o que Ele queria. Mas ainda não era bem
aquilo. E, entusiasmado, Deus trancou-se na sua oficina e pôs-se a trabalhar. E moldou sua criatura,
e abrandou suas feições, e arredondou suas formas, e tirou um pouquinho daqui e acrescentou um
pouquinho ali. E criou a Mulher, e viu que era boa. E determinou que ela reinaria sobre a sua
criação, pois era a sua obra mais bem-acabada.

Infelizmente, o Diabo andou mexendo na lata de lixo de Deus e, com o que sobrou da Mulher,
criou o Homem. E é por isso que, alguns milhões de anos depois, a Lalinha e o Teixeira estão
sentados num bar, o Teixeira com as mãos da Lalinha entre as suas, olhando fundo nos seus olhos,
tremendo romance, e de repente a Lalinha puxa as mãos violentamente.

– Seu grandessíssimo...
– O que é isso, Lalinha?
– Agora eu saquei. Saquei tudo. Foi ele que instruiu você!
– Você está delirando.
– Mas claro. Como eu fui boba. Como é que você ia saber que o meu perfume preferido era

aquele? Foi o Vinícius que te disse.
– Lalinha, eu juro...
– Mas eu sou uma imbecil! E o disco. O primeiro disco que você me dá é justamente um disco

de Ivan Lins. Meu Deus, até o beijo atrás da orelha!
O Teixeira olha em volta, preocupado. Lalinha está exaltada.
– Lalinha, calma.
– Posso até ver o Vinícius ensinando você. Olha, beija ela ali que é tiro e queda. Ele escolheu

você a dedo. Sabia que você é do tipo que eu gosto. Igual a ele, o cachorro!
– Lalinha, eu juro pela minha mãe...
– Estava tudo bom demais para ser verdade. Agora tudo encaixa.
– Não é nada disso que você está pensando.
– Claro que é! Mas diz pro seu amigo Vinícius que não vai dar certo. Diz que quase deu, mas

eu acordei a tempo. Diz que ele vai continuar me pagando pensão por muitos e muitos anos porque
tão cedo eu não caso de novo. Ainda mais com um capacho como você!

– Lalinha, então você acha que eu ia me submeter a... O’ Lalinha!
– Acho sim, acho sim.
– Está certo. Foi assim mesmo. Mas eu me apaixonei de verdade, Lalinha. Nosso casamento ia

ser um estouro. Vai ser um estouro.
– Pede a conta.
– Mas Lalinha...
– Pede a conta, Teixeira.

     (VERÍSSIMO, L. Fernando.Comédias da vida privada. Porto Alegre: L & P.M.)



11.  Marque V para as afirmativas verdadeiras, F para as falsas e, a seguir, assinale a opção que
contém a seqüência CORRETA.

(   ) Deus ficou orgulhoso e convicto de toda sua criação e constatou que ela é perfeita.
(   ) A Mulher é a única criatura que Deus considerou como boa e perfeita.
(   ) Para o autor do texto, criar o mundo é elaborar um projeto grandioso, sem ganho de verba.
(   ) Para Veríssimo, criar o mundo significa um projeto que agrade a oposição.

a) V – V – F –V
b) F – V – F – F
c) V – F – F – V
d) F – V – F – V
e) F – V – V – F

12. Considere estas afirmações em relação ao texto:

I. Os pronomes possessivos sua, sua, suas, suas (linhas 12 e 13) retomam, respectivamente, os
signos Deus, Deus, criatura e criatura.

II. O pronome isso (linha 17) refere-se à criação da mulher pelo Diabo.
III. O pronome ele (linha 22) refere-se ao substantivo Diabo.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:

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

13. Alguns milhões de anos depois da criação da mulher, surgem as personagens Lalinha e
Teixeira, que estão sentadas num bar. Ela se apresenta irritada com ele. Considerando uma das
leituras possíveis do texto, essa irritação se refere à (ao):

a) criação do homem pelo Diabo.
b) presente que ela recebeu de Teixeira.
c) suspensão do pagamento da pensão por Vinícius.
d) crença de que o seu romance com Teixeira pode ser uma farsa encomendada por seu ex-marido.
e) amizade de Teixeira com Vinícius.



14.  Observe a classe da palavra que em:

“E determinou que ela reinaria sobre sua criação,...”(linhas 14 e 15)

Marque a opção em que essa classe se MANTÉM.

a) “Foi ele que instruiu você!” (linha 22)
b) “Foi o Vinícius que te disse.” (linha 25)
c) “O primeiro disco que você me dá...” (linha 27)
d) “Olha, beija ela ali que é tiro e queda.” (linha 31)
e) “Diz que quase deu, mas eu acordei a tempo.” (linhas 36 e 37)

15.  Marque a opção em que a afirmativa é INADEQUADA.

a) Na oração em que não tinha mais nada para fazer (linha 2), pode-se substituir em que por onde
sem desrespeitar a norma gramatical.

b) A locução apesar de (linha 5) estabelece sentido de concessão relativamente a outro segmento.
c) Em “nada realmente o agradou” (linha 6), o pronome lhe pode substituir o pronome o,

preservando a correção gramatical.
d) Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical ao substituir o marcador coesivo pois

(linhas 15) pelo conectivo porque.
e) A expressão grandessíssimo (linha 20) constitui informalidade da linguagem.

16.  Marque a opção em que o segmento NÃO apresenta a ocorrência indicada nos colchetes.

a) “... e partiu para grandes projetos: o mamute, o dinossauro e (...) a baleia.” (linhas 7 e 8)
[termos na função de complementos verbais]

b) “Deus trancou-se na sua oficina e pôs-se a trabalhar.” (linha 12)
[exemplo de locução verbal]

c) “E criou a Mulher, e viu que era boa.” (linha 14)
[processo sintático no plano da coordenação e da subordinação]

d) “Olha, beija ela ali que é tiro e queda.” (linha 31)
[expressão com o sentido de efeito imediato]

e) “– Pede a conta, Teixeira.” (linha 45)
[forma verbal na segunda pessoa do singular]

17.  Marque a opção em que a palavra destacada NÃO mantém a função da sublinhada em:

“E, entusiasmado, Deus trancou-se na sua oficina...” (linha 12)

a) “... e viu que eram razoáveis.” (linha 3)
b) “Como é que você ia saber que o meu perfume preferido era aquele?” (linhas 24 e 25)
c) “– Mas eu sou uma imbecil.” (linha 27)
d) “O Teixeira olha em volta, preocupado.” (linha 29)
e) “Nosso casamento ia ser um estouro.” (linhas 41 e 42)



18. Relacione as figuras de linguagem ao trecho do texto em que elas ocorrem e, a seguir, marque a
opção que contém a seqüência CORRETA.

( 1 ) antítese
( 2 ) polissíndeto
( 3 ) apóstrofe
( 4 ) elipse
( 5 ) hipérbato

(   ) “Mas achou que faltava vida na sua criação...”                 (linhas 3 e 4)
(   ) “E moldou sua criatura, e abrandou suas feições, e arredondou suas formas...”       (linhas 12 e 13)
(   ) “... e tirou um pouquinho daqui e acrescentou um pouquinho ali.”          (linhas 13 e 14)
(   ) “Infelizmente, o Diabo andou mexendo na lata de lixo de Deus...”         (linha 16)
(   ) “Estava tudo bom demais para ser verdade.”         (linha 34)
(   ) “Mas eu me apaixonei de verdade, Lalinha.”         (linha 41)

a) 2 – 3 – 1 – 2 – 5 – 4
b) 5 – 4 – 1 – 3 – 2 – 4
c) 4 – 2 – 1 – 1 – 5 – 3
d) 1 – 2 – 1 – 3 – 1 – 5
e) 3 – 4 – 2 – 1 – 2 – 5

19. Marque a opção que NÃO contém uma marca de linguagem coloquial.

a) “Não chegou a renegar nada do que fez...” (linha 8)
b) “Agora eu saquei. Saquei tudo.” (linha 22)
c) “Como é que você ia saber (...) Foi o Vinícius que te disse.” (linhas 24 e 25)
d) “Olha, beija ela ali que é tiro e queda.” (linha 31)
e)  “Mas diz pro seu amigo Vinícius que não vai dar certo.” (linha 36)

20. Considere este fragmento:

“– Posso até ver o Vinícius ensinando você. Olha, beija ela ali que é tiro e queda. Ele
escolheu você a dedo. Sabia que você é do tipo que eu gosto. Igual a ele, o cachorro!

– Lalinha, eu juro pela minha mãe...
– Estava tudo bom demais para ser verdade. Agora tudo encaixa.
– Não é nada disso que você está pensando.
– Claro que é! Mas diz pro seu amigo Vinícius que não vai dar certo.”

Quanto à linguagem usada, só NÃO é correto afirmar que:

a) o nível de linguagem usado é o coloquial, porque é um diálogo espontâneo.
b) o texto se aproxima do modo oral, principalmente pelo emprego da expressão “o cachorro”.
c) a variedade lingüística do diálogo revela a insegurança de Lalinha.
d) há predominância da norma culta padrão porque a língua usada está adequada à situação

vivenciada pelos personagens.
e) o autor se valeu do uso de expressões que caracterizam o modo oral da variedade lingüística.



FÍSICA

21. Inaugurada em 1989, a Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça, mais conhecida como
Terceira Ponte, transformou-se num dos principais cartões postais do Espírito Santo. Atualmente,
passam pela Terceira Ponte, diariamente, cerca de 55 mil veículos ao longo dos seus 3,5 km.

Considere que um estudante de Vila Velha, vindo para o CEFETES, percorra os primeiros 1,5 km
com velocidade constante de 60 km/h e gaste 1,5 minutos para atravessar os 2 km restantes.

Supondo que na volta ele gaste 4,2 minutos para atravessar toda a ponte, é correto afirmar que a
velocidade média na vinda e velocidade média na volta são, em km/h, respectivamente, iguais a:
a) 70 e 50
b) 50 e 70
c) 30 e 70
d) 70 e 60
e) 40 e 50

22. Um bloco, inicialmente em repouso sobre um plano horizontal com atrito, é puxado por um
força F, constante e paralela ao plano. Depois de o bloco percorrer uma distância d, a força F deixa
de atuar. Observa-se que o bloco pára a uma distância 3d à frente da posição onde a força F cessou.

Indicando-se por Fat a força de atrito cinético entre o bloco e plano, tem-se que a razão F/Fat é:
a) 1/4
b) 1/2
c) 2
d) 3
e) 4

23. Um bloco de massa 5,0 kg esta sendo deslocado numa superfície horizontal com atrito no
planeta Y369 da galáxia W77 há 100 anos luz da Terra. A força horizontal F tem intensidade
constante igual a 40 N e o coeficiente de atrito µ = 0,4. Se esse corpo adquire uma aceleração de
2,0 m/s2. A aceleração da gravidade do planeta Y369 é aproximadamente, igual a:

                   F

a) a = 10 m/s2

b) a = 20 m/s2

c) a = 30 m/s2

d) a = 15 m/s2

e) a = 5,0 m/s2



24.. Um astronauta com o traje completo desce em um planeta X e utilizando de uma balança
verifica que seu peso é igual a 640 N. No retorno a Terra, passa pela Lua e repete a mesma medida
verificando que o seu peso é um quarto do registrado no planeta X. Sabendo-se que a aceleração da
gravidade da Lua é aproximadamente 1,6 m/s2, a sua massa e a aceleração da gravidade do planeta
X serão respectivamente:

a) 320 kg; 6,4 m/s2

b) 100 kg; 10 m/s2

c) 32 kg; 3,2 m/s2

d) 100 kg; 6,4 m/s2

e) 120 kg; 3,2 m/s2

25. Um corpo sólido, impermeável, de massa igual a 46 g, suspenso por um fio, está submerso e
em repouso dentro da água. O volume do corpo é igual a 15 cm3.A força de tração que o fio exerce
no corpo vale, em N:

Dados: densidade da água = 1 g/cm3 e g = 10 m/s2

a) 0,16

b) 0,23
c) 0,31

d) 0,46
e) 0,53

26. Uma bola, de massa m = 0,10 kg e com velocidade de 6,0 m/s, incide sobre outra, idêntica, em
repouso, sobre uma mesa horizontal lisa. Após o choque, ambas as bolas deslocam se com
velocidades que formam um ângulo de 30º com a direção inicial do movimento da bola incidente
(veja figura abaixo). O percentual de perda de energia cinética devida ao choque é:
(Dados: sen 30 = 1/2 e cos30 = (3)1/2/2
a) 33,3 %

b) 66,8 %
c) 23,3 %

d) zero
e) 83 %

27. Uma escala de temperatura X adota como pontos fixos os valores 0 ºX e 33 ºX,
correspondentes, respectivamente, à fusão e à ebulição da àgua sob pressão normal. A indicação
que, nessa escala, corresponde a 36º C é aproximadamente:
a) 10

b) 12
c) 14

d) 16
e) 18



28. Uma peça de chumbo (calor específico do chumbo = 0,031cal/gºC), de massa igual a 200g,
encontra-se na temperatura de 27º C. A quantidade de calor que se deve fornecer a essa peça para
que o chumbo atinja sua temperatura de fusão (327ºC) é, em Joule: (1 caloria = 4 J)
a) 1860 J

b) 186 J
c) 265 J

d) 930 J
e) 7440 J

29. Comprimiu-se uma gás ideal através de um pistão. Na operação de compressão, o trabalho
realizado foi de 60 J. Verificou-se que a energia interna do sistema aumentou de 20 J. A quantidade
de calor trocado pelo gás com a vizinhança foi de
a) 0

b) 20
c) 40

d) 60
e) 80

30. Um objeto real se encontra a 20 cm de um espelho esférico côncavo, de 30 cm de raio de
curvatura. A distância entre o objeto e sua imagem fornecida pelo espelho é de:

a) 60 cm
b) 40 cm

c) 30 cm
d) 20 cm

e) 10 cm



QUÍMICA

31. Sobre os modelos atômicos é incorreto afirmar:

a) o modelo de Dalton foi baseado nos experimentos de Lavoisier e Proust.
b) o modelo de Bohr foi um aperfeiçoamento do modelo de Rutherford.
c) o modelo de Thomson foi desenvolvido a partir das propriedades elétricas da matéria.
d) o modelo de Rutherford não descrevia precisamente a trajetória dos elétrons em torno do núcleo,
    nem comprovou a existência do nêutron.
e) o modelo de Bohr é o modelo que atualmente descreve o átomo de maneira mais precisa.

32. Os elementos químicos estão agrupados na tabela periódica em ordem crescente de seus
números atômicos. É importante destacar que este tipo de critério fez surgir uma disposição que
permite observar a presença de colunas, chamadas grupos, e de linhas, chamadas períodos. Outro
fato interessante, derivado da disposição dos elementos, diz respeito aos sentidos de crescimento e
decrescimento de suas propriedades, tais como o raio atômico e a eletronegatividade, que têm
sentidos iguais de crescimento. Em relação às propriedades periódicas dos elementos químicos são
feitas a seguintes afirmações:

I - Quanto menor o raio do íon, maior será sua quantidade de elétrons quando comparado com seu
átomo.
II - O potencial de ionização diminui à medida que o raio atômico aumenta em um grupo.
III - A eletroafinidade ou afinidade eletrônica será maior com a diminuição do raio atômico.
IV - A eletronegatividade cresce com a diminuição do raio atômico, de forma que os menores
átomos, em cada período, são sempre os mais eletronegativos.
V - A equação Ca(g) + energia à Ca(g)

 2+ + 2e-, corresponde ao 2o (segundo) potencial de ionização
do cálcio.

Assinale a alternativa correta:
a) somente I, II e III são verdadeiras.
b) somente II, IV e V são verdadeiras.
c) somente I é falsa.
d) todas são verdadeiras.
e) todas são falsas

33. Um cátion bivalente possui, para seu elétron mais energético, o seguinte conjunto de números
quânticos: n = 3, l = 2, m = +2, s = - ½. Supondo que esse átomo siga perfeitamente a regra de
Pauling, determine o número atômico desse átomo, sabendo que seu número de nêutrons é 30.
Obs: considere que os quatro números quânticos do elétron do hidrogênio no estado fundamental
sejam: n = 1, l = 0, m = 0, s = - ½.

a) 23
b) 25
c) 53
d) 55
e) 60



34. Dadas as afirmações a respeito das substâncias BeH2, PCl3, NaCl e C2H2, assinale a alternativa
correta:
a) PCl3 deve ter maior temperatura de fusão do que o C2H2, estando as duas substâncias submetidas

à mesma pressão.
b) por se tratarem de substâncias heteroatômicas assimétricas, BeH2, PCl3 e C2H2 são polares.
c) o tipo de interação intermolecular, entre moléculas de C2H2, é o dipolo-dipolo.
d) considerando-se BeH2, NaCl e C2H2, a ordem crescente das temperaturas de ebulição são
    BeH2<CH2<NaCl.
e) existe um total de 5 (cinco) ligações σ (sigma) nas moléculas BeH2, BF3 e C2H2.

35. Marque a alternativa cuja equação apresenta uma reação que resulta na formação de um
produto insolúvel, em condições ambientes (25oC e 1 atm). Admita que a reação em questão
apresente as mínimas condições para sua ocorrência.

a) Al(OH)3 + 3 KCl à 3 KOH + AlCl3
b) Pb(NO3)2 + Na2SO4 à 2 NaNO3 + PbSO4
c) 3 NaCl + (NH4)3PO4 à Na3PO4 + 3 NH4Cl
d) AgCl + LiNO3 à AgNO3 + LiCl
e) 2 KCl + H2SO3 à K2SO3 + 2 HCl

36. A amônia, de fórmula NH3, é um gás incolor e altamente tóxico. Outra característica dessa
substância é a sua grande capacidade de dissolver-se em água, de forma que podem ser dissolvidos
até 1.200L de amônia em cada litro de água, estando ambas as substâncias em temperatura
ambiente. Acerca da amônia, são feitas as afirmações abaixo. Marque V (verdadeiro) ou F (falso)
para cada uma delas:

(   ) possui geometria triangular, com o nitrogênio no centro do triângulo, estando cada átomo de
hidrogênio em um dos vértices.

(   ) a ligação N-H é polar, já que o nitrogênio é um elemento mais eletronegativo que o hidrogênio.
(    ) a molécula da amônia é apolar devido a  de sua simetria.
(    ) o nitrogênio apresenta hibridização de seus orbitais do tipo sp3.
(   ) entre moléculas de amônia, no estado gasoso, existem interações do tipo ligação de hidrogênio,

também conhecida como ponte de hidrogênio.
(   ) apresenta 1 (um) par de elétrons não-ligante, o que faz com que ela possa ser usada como
       neutralizante de ácidos de Arrhenius.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta das afirmações, quando lido de cima para
baixo:
a) V, V, V, F, V, F.
b) F, V, F, F, V, F.
c) V, V, V, F, V, V.
d) F, V, F, V, F, V.
e) F, V, F, V, V, V.

37. Das alternativas abaixo, marque aquela que possui um ácido forte, uma base fraca e um sal
insolúvel, respectivamente nessa ordem:

a) HNO3, Al(OH)3, CaCO3.
b) H2SO4, CuOH, (NH4)2SO3.
c) H3PO4, KOH, PbSO4.
d) HClO4, Fe(OH)2, CaS.
e) H2CO3, NaOH, FePO4.



38. Para a realização de uma cirurgia, uma equipe médica verificou que seriam necessários 100L
de gás oxigênio (oxigênio molecular). Levando-se em consideração as características do sistema
adotado no hospital, a massa do referido gás seria igual a 160g. Por problemas ocorridos durante a
cirurgia, precisou-se de um incremento de 40% na massa de gás. Dessa forma, assinale a alternativa
que apresenta a quantidade de átomos de oxigênio que tiveram de ser adicionados para que o
processo cirúrgico fosse realizado com sucesso.
Dado: Constante de Avogadro= 6,0x1023 partículas/mol

a) 1,2x1024 átomos.
b) 2,4x1024 átomos.
c) 6,0x1023 átomos.
d) 6,0x1024 átomos.
e) 1,2x1023 átomos.

39. Sobre as funções químicas é correto afirmar que:

a) os ácidos são definidos como compostos iônicos capazes de liberar H+ formando o íon
hidroxônio.

b) os óxidos neutros são conhecidos por não reagirem com outros compostos.
c) as bases são compostos que liberam hidroxila em meio aquoso e deixam a fenolftaleína incolor.
d) os hidroxissais assim como os hidrogenossais resultam de reações de neutralização parcial de um

ácido e de uma base.
e) o hidrogênio sempre possui a característica de compartilhar elétrons em compostos inorgânicos.

40. Uma empresa de processamento de produtos agrícolas recebeu uma carga de 10 toneladas de
beterrabas que havia sido despachada de uma região que estava sob investigação devido à suspeitas
de contaminação por mercúrio, proveniente de uma indústria de fabricação de termômetros. Como a
legislação proíbe a comercialização de qualquer alimento se ele apresentar teores de mercúrio
superiores a 10-4 %, em massa, os proprietários da referida empresa informaram que não aceitariam
a carga se o teor de mercúrio estivesse acima do permitido. Testes laboratoriais determinaram que o
mercúrio presente estava numa concentração de 10-5 mol de mercúrio por cada 1Kg de beterraba.
Desta forma, assinale a alternativa que apresenta o percentual de mercúrio na carga de beterrabas, e
a decisão tomada pela empresa.
Obs: massa atômica do mercúrio=200.

a) 10-2 %; não recebeu a carga.
b) 10-5 %; recebeu a carga.
c) 2x10-3 %; não recebeu a carga.
d) 2x10-7 %; recebeu a carga.
e) 2x10-4 %; não recebeu a carga.



BIOLOGIA

O texto abaixo refere-se às questões 41 e 42.

A alimentação balanceada é fundamental para o bom rendimento físico de um atleta. Uma refeição
ideal antes de  uma competição deveria ser composta basicamente por carboidratos, ser moderada
em proteínas e pobre em lipídeos. Os carboidratos são digeridos rapidamente enquanto a digestão
de proteínas e de lipídeos é mais lenta. As refeições ricas em lipídeos antes dos exercícios podem
causar desconforto gástrico.

41. Marque a alternativa que relaciona alimentos ricos em carboidratos, proteínas e lipídeos,
respectivamente:

a) carne de frango, molhos cremosos e massas.
b) pão, maionese e peixe.
c) arroz, manteiga e macarrão.
d) macarrão, carne bovina e peixe.
e) pão, peixe e manteiga.

42. Além da sua rápida digestão qual a outra razão para que a refeição dos atletas seja rica em
carboidratos?

a) os carboidratos são formados por aminoácidos, unidades fundamentais para a constituição dos
    músculos dos atletas.
b) embora potencialmente menos calóricos que os lipídios, os carboidratos representam a fonte de
    energia preferida pelo organismo humano, uma vez que as reações metabólicas que envolvem os
    lipídios são mais lentas.
c) alguns carboidratos se acoplam a radicais enzimáticos e ativam reações químicas que ocorrem no
    organismo durante a prática de atividades físicas, daí a sua importância no metabolismo
    energético.
d) os carboidratos, além de reserva energética, funcionam também como isolantes térmicos, quando
    armazenados sob a forma de glicogênio nos músculos.
e) os carboidratos fazem parte da composição de  alimentos reguladores, os quais  controlam várias
    atividades da célula e funções do corpo.

43. Sobre o tecido vegetal parênquima, é incorreto afirmar que:

a) desempenha várias funções, como preenchimento, assimilação, reserva e secreção.
b) os parênquimas de assimilação apresentam células ricas em cloroplastos, por isso são os tecidos
    vegetais responsáveis pela fotossíntese.
c) o parênquima de reserva é formado por células ricas em cloroplastos, cabendo a eles a
    responsabilidade de armazenar substâncias nutritivas, água e ar.
d) o parênquima aqüífero é muito desenvolvido em plantas que vivem em ambiente seco ou salino,
    com células volumosas onde o vacúolo ocupa praticamente todo o seu lúmen.
e) parênquimas aeríficos ou aerênquimas ocorrem principalmente em plantas aquáticas, auxiliando
    sua flutuação.



44. Os  testes de DNA têm sido largamente utilizados nas investigações policiais para auxiliar na
identificação de suspeitos.Em qualquer caso onde, na cena do crime  sejam encontradas amostras
biológicas contendo células nucleadas, é possível a coleta e estudo do DNA, que poderá resultar em
informações importantes para a elucidação do crime.
De acordo com o texto e segundo seus conhecimentos sobre esse ácido nucleico, qual das amostras
abaixo não poderia ser utilizada para identificação do DNA?

a) amostras de fio de cabelo com o bulbo capilar.
b) amostras de sêmen.
c) amostras de hemácias.
d) amostras de pele.
e) amostras de saliva.

45. A figura abaixo representa o Complexo Golgiense, uma estrutura celular encontrada
principalmente em células secretoras.  As afirmativas seguintes referem-se às suas funções, com
exceção de:

a) produção de mitocôndrias, orgânulos responsáveis pela respiração das células eucariotas.
b) secreção da lamela média, primeira parede que separa duas células vegetais em divisão celular.
c) síntese de polissacarídeos combinados com certas proteínas, originando  glicoproteínas
   gelatinosas que constituem o muco.
d) produção do acrossomo, vesícula rica em enzimas digestivas, presente na região anterior do
    espermatozóide.
e) produção de lisossomos, pequenas vesículas que contêm diferentes enzimas, responsáveis pela
    digestão intra-celular.

46. O etanol, ou mesmo certas drogas como sedativos, quando ingeridos em excesso ou com
freqüência, induzem à proliferação do Retículo não-granuloso e de suas enzimas. Isso aumenta a
tolerância do organismo à droga, o que significa que doses cada vez mais altas serão necessárias
para fazer efeito. Esse fato pode trazer como conseqüência o aumento da tolerância a outras
substâncias úteis ao organismo, como é o caso dos antibióticos, sendo um alerta importante para os
problemas decorrentes da excessiva ingestão de bebidas alcoólicas e uso de medicamentos sem
prescrição e controle médico. Observa-se que a proliferação do Retículo Endoplasmático liso ocorre
principalmente em células:

a) do cérebro.
b) do fígado.
c) dos rins.
d) dos pulmões.
e) do pâncreas.



47. Os anfioxos são animais de sexos separados e com fecundação externa: liberam seus gametas
na água, onde ocorre a fecundação. O ovo é do tipo isolécito e apresenta segmentação holoblástica.
As clivagens prosseguem, originando a mórula, um maciço celular com 32 células. A seguir forma-
se a blástula, com uma cavidade interna, que é a blastocele.
Utilizando seus conhecimentos em embriologia, qual das sentenças abaixo está correta?

a) o anfioxo é deuterostômio pois o  blastoporo dá origem à boca.
b) ovo isolécito possui pouco vitelo e sua segmentação é total ou holoblástica.
c) mórula é um anexo embrionário com função de nutrir as células do embrião.
d) blástula é o estágio embrionário anterior à mórula.
e) blastocele é o conjunto de células que dá origem à blástula.

48. O citoplasma das células eucarióticas corresponde à região compreendida entre a membrana
plasmática e a carioteca – uma complexa estrutura membranosa que delimita o núcleo. As
principais funções citoplasmáticas estão abaixo relacionadas exceto em:

a) movimentos celulares, cicloses, movimento amebóide, movimento ciliar e flagelar.
b) síntese de substâncias diversas.
c) armazenamento e transporte de macromoléculas.
d) metabolismo energético das células.
e) multiplicação celular

49. As células denominadas condroblastos, osteoblastos, leucócitos e miócitos são,
respectivamente, componentes dos tecidos:

a) cartilaginoso, ósseo, sanguíneo e muscular.
b) ósseo, cartilaginoso, sanguíneo e muscular.
c) nervoso, sanguíneo, hematopoiético e ósseo.
d) cartilaginoso, ósseo,  sanguíneo e hematopoiético.
e) epitelial, nervoso, muscular e ósseo.

50. Para se evitar inflamações nos nervos (beribére), na pele (pelagra) e anemia perniciosa, é
necessário uma dieta que inclua feijão, soja, ervilha, carne, gema de ovo, pinhão e cereais integrais
ou enriquecidos, pois todos são boas fontes de:
a) vitamina K
b) vitamina E
c) vitamina A
d) vitaminas do complexo B
e) vitamina C



PS 7 2006 - TÉCNICOS SUBSEQÜENTES

MATEMÁTICA

01.  Uma das formas de calcular a dose infantil de um medicamento, sendo conhecida a dose para
um adulto, é através da fórmula:

adulto do dose 1  criança da idadeinfantil dose ⋅
+

=
24

Para dois irmãos, Julio e Ricardo, este cinco anos mais novo que aquele, são calculadas as doses
infantis de um dado medicamento, através dessa fórmula. Sabendo-se que a dose para Julio é o
dobro da dose para seu irmão, então, a idade de Ricardo (em anos) é igual a:
a) 3
b) 4
c) 5
d) 2
e) 6

02.  Um cerimonial foi contratado para fazer uma festa. Por experiência, o dono do cerimonial sabe
que entre as pessoas que irão  a essa festa, 100 são potenciais consumidores de vinho e tomam
em média 3 taças, no formato e medidas da figura abaixo. Sabendo que cada garrafa contém
790,5 ml  de vinho, qual o número mínimo de garrafas que o comerciante deverá manter em
estoque para atender aos convidados da festa?

a) 45
b) 50
c) 60
d) 65
e) 70

03. Sejam o conjunto }15,10,5{=A  e a função AAf →: , definida por: 5)10(,10)5( == ff  e
10)15( =f . O conjunto solução da equação xxff =)]([  é :

a) {10}
b) {5,15}
c) φ
d) {5,10}
e) {10, 15}

04.  Um grupo de oito pessoas está reunido para formar uma comissão de quatro integrantes. Nesse
grupo, incluem-se Pedro e Antônio, que, sabe-se, não se relacionam um com o outro. Portanto,
para evitar problemas, decidiu-se que esses dois, juntos, não deveriam participar da comissão a
ser formada. Nessas condições, quantas comissões podem ser formadas?
a) 70
b) 35
c) 45
d) 55
e) 50

3cm

9cm
4cm

- Para efeito de cálculo
considere 1,3=π
- 311 cmml =



05.  Um aluno resolveu a inequação x
x

xx
>

−
−+

1
)2)(3( , fazendo os passos a seguir:

passo 1:   x
x

xx
>

−
−+

1
)2)(3(

passo 2:       xxxx −>−+ 2)2)(3(
passo 3:        xxxx −>−+ 22 6
passo 4:         xx −>− 6
passo 5:          62 >x
passo 6:           3>x

Assinale a única afirmativa verdadeira, a respeito das passagens feitas:

a) houve um erro na passagem do passo 1 para o passo 2.
b) houve um erro na passagem do passo 2 para o passo 3.
c) houve um erro na passagem do passo 3 para o passo 4.
d) houve um erro na passagem do passo 4 para o passo 5.
e) todas as passagens estão corretas.

06.  Uma agência de turismo fretou um avião de 100 lugares para fazer uma excursão. O plano de
pagamento escolhido para pagar a companhia aérea foi o seguinte: R$ 2 000,00 por passageiro,
mais uma taxa de R$ 40,00 para cada lugar não ocupado no avião.  Se a agência de turismo
pagou  R$ 121 600,00  à companhia aérea, quantos turistas estavam no avião?

a) 40
b) 30
c) 50
d) 70
e) 60

07.  Dadas as funções reais  f  e  g  definidas por   xxf cos2)( =  e xxg sen2)( = , é correto afirmar
que:

a) 2)
2

()
2

( =+
ππ gf

b) )
4

()
6

( ππ gf <

c) 2)()0( −=⋅ πgf

d) 2)
2

3(.)( −=
π

π gf

e) )
3

()
4

( ππ gf <

08.  O custo de produção de uma determinada empresa é dado pela expressão 402 += xC
unidades monetárias, onde C é o custo de produção e x é o número de unidades produzidas. A
produção diária da empresa é de 50 unidades. Se a produção for aumentada em 28%, qual será
o aumento percentual no custo de produção?
a) 20%
b) 30%
c) 10%
d) 50%
e) 40%



09.  O tangran  é um quebra-cabeça chinês construído a partir de um quadrado.  Se o tangran abaixo
foi gerado a partir de um quadrado de  6 cm de lado, em que, FCBFEBAE === . A área do
quadrado sombreado mede:

a) 2

2
23 cm

b) 2

2
9 cm

c) 223 cm
d) 29 cm

e) 2

4
9 cm

10.  Com os resultados obtidos na prova de Matemática, um professor produziu o histograma
abaixo, a fim de analisar o desempenho dos seus alunos.  As notas foram divididas em classes
de 3(inclusive) a 4 (exclusive), de 4 (inclusive)  a  5 (exclusive), e assim por diante, como
mostra a figura.

De acordo com o gráfico, pode-se afirmar que:

a) a maior nota na prova foi 7.
b) um dos alunos obteve nota maior  que 9.
c) metade dos alunos obtiveram nota menor que 5.
d) exatamente 5 alunos obtiveram nota menor que 6.
e) mais da metade dos alunos obtiveram nota maior que 6.

6cm

A B

CD

E

F

1
2
3
4
5

7
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de 11 a 16.

5

10

15

DE VOLTA PARA A LUA

          De cada três pessoas vivas hoje, só uma tinha nascido quando a humanidade viveu sua
maior aventura: as missões do programa Apollo, que entre 1969 e 1972 levaram doze astronautas
para visitar a Lua. Felizmente para os mais de 4 bilhões de indivíduos que nasceram de 1972 para
cá, está cada vez mais próximo o momento em que poderão assistir, pela telinha, a uma segunda
geração de exploradores desbravando a superfície do nosso satélite. Aos poucos, o novo programa
de exploração lunar da Nasa está tomando forma. Uma forma, aliás, bastante semelhante à que
possuía o Apollo original, o que pode ser bom.
          A idéia de enviar astronautas à Lua novamente foi proposta no início de 2004 pelo
presidente americano George Bush. A Nasa estava então paralisada pelo acidente com o Colúmbia
e pelo declínio do programa dos ônibus espaciais (criado justamente para substituir o Apollo como
foco principal das atividades espaciais americanas). Apresentando o que chamou de “nova visão
espacial” durante um discurso à nação, Bush disse que a Nasa deveria retornar ao satélite até as
primeiras décadas do século 21, com o objetivo de criar uma base lunar permanente. A primeira
fase de retomada do programa lunar é o projeto Constellation, que está a pleno vapor, a ponto de
estar difícil o contato da imprensa com seus integrantes. Há quem ache que toda essa atividade irá
terminar assim que um democrata voltar à Casa Branca. Mas, à medida que os estudos avançam,
há menos espaço para que a Nasa volte atrás.

     (NOGUEIRA, Pablo. In Revista Galileu. Julho, 2006. p. 49)

11. Considere estas afirmações:

I. O novo programa de exploração lunar apresenta similaridade à do Apollo original.
II. Todos os democratas consideram o projeto Constellation, que representa a fase inicial

da retomada do projeto lunar, como um sucesso.
III. Há um paralelo estabelecido entre o programa Apollo original e o Constellation.
IV. Apesar de as conquistas espaciais terem avançado consideravelmente, não há nenhuma

possibilidade de a Nasa desistir de sua missão.

Está INCORRETO apenas o que se afirma em:

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

12. Marque a opção em que a passagem do texto constitui uma justificativa para o título “De volta
para a Lua”.

a) “De cada três pessoas vivas hoje, só uma tinha nascido quando a humanidade viveu sua maior
aventura:...” (linhas 1 e 2)

b) “... as missões do programa Apollo (...) levaram doze astronautas para visitar a Lua.” (linhas 2 e 3)
c) “Aos poucos, o novo programa de exploração lunar da Nasa está tomando forma. (linhas 5 e 6)
d) “... Bush disse que a Nasa deveria retornar ao satélite até as primeiras décadas do século 21,

com o objetivo de criar uma base lunar permanente.” (linhas 12 e 13)
e) “... está a pleno vapor, a ponto de estar difícil o contato da imprensa com seus integrantes.”

(linhas 14 e 15)



13. Marque a opção em que a locução destacada do texto NÃO foi classificada corretamente.

a) “poderão assistir” (linha 4) = verbal
b) “Aos poucos” (linha 5) = pronominal indefinida
c) “a pleno vapor” (linha 14) = adverbial
d) “a ponto de” (linha 14) = prepositiva
e) “à medida que” (linha 16) = conjuntiva

14. Marque a opção em que a justificativa NÃO corresponde às palavras ou expressões
destacadas.

a) “... as missões do programa Apollo, que entre 1969 e 1972 levaram doze astronautas para
visitar a Lua.” (linhas 2 e 3)
Introduz um segmento oracional com valor de atributo de um antecedente.

b) “... criado para substituir o Apollo como foco principal das atividades espaciais...” (linhas 10 e 11)
Substituir o Apollo é a finalidade da criação do programa dos ônibus espaciais.

c) “ ... retornar ao satélite até as primeiras décadas do século 21, com o objetivo de criar uma base
lunar permanente.” (linhas 12 e 13)
Criar uma base lunar constitui uma concessão para o retorno ao satélite.

d) “... essa atividade irá terminar assim que um democrata voltar à Casa Branca.” (linhas 15 e 16)
Expressa idéia temporal em relação ao fato declarado no segmento anterior.

e) “Mas, à medida que os estudos avançam, há menos espaços para que a Nasa ...” (linhas 16 e 17)
A redução do espaço é proporcional aos avanços dos estudos.

15. Considerando a função sintática das palavras e a seqüência – adjunto adnominal – sujeito –
complemento –, marque a opção que CONTÉM uma palavra com função diferente das
demais.

a) vivas –  humanidade – aventura  (linhas 1 e 2)
b) segunda – geração  – superfície (linhas 4 e 5)
c) novo – programa  – forma (linhas 5 e 6)
d) a – Nasa  – base (linhas 12 e 13)
e) os – estudos  – espaço (linhas 16 e 17)

16. Marque a opção em que as palavras abaixo exercem a mesma função sintática.

a) Apollo (linha 2) – Apollo (linha 7)
b) programa (linha 2) – programa (linha 5)
c) Lua (linha 3) – Lua (linha 8)
d) forma (linha 6) –  forma (linha 6)
e) Nasa (linha 9) – Nasa (linha 17)



Leia o texto para responder às questões de  17 a 20.

5

10

15

20

25

30

O HOMEM; AS VIAGENS
O homem, bicho da Terra tão pequeno
chateia-se na Terra
lugar de muita miséria e pouca diversão,
faz um foguete, uma cápsula, um módulo
toca para a Lua
desce cauteloso na Lua
pisa na Lua
planta bandeirola na Lua
experimenta a Lua
coloniza a Lua
humaniza a Lua.

Lua humanizada: tão igual à Terra.
O homem chateia-se na Lua.
Vamos para Marte – ordena a suas máquinas.
Elas obedecem, o homem desce em Marte
pisa em Marte
experimenta
coloniza
civiliza
humaniza Marte com engenho e arte.

Marte humanizado, que lugar quadrado.
Vamos a outra parte?
Claro – diz o engenho
sofisticado e dócil.
Vamos a Vênus.
O homem põe o pé em Vênus,
vê o visto – é isto?
idem
idem
idem

35

40

45

(...)
Restam outros sistemas fora
do solar a colonizar.
Ao acabarem todos
Só resta ao homem
(estará equipado?)
a dificílima dangerosíssima viagem
de si a si mesmo:
pôr o pé no chão
do seu coração
experimentar
colonizar
civilizar
humanizar
o homem
descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas
a perene, insuspeitada alegria
de conviver.

    Carlos Drummond de Andrade
dócil = obediente
dangerosíssima = muito perigosa
entranhas = íntimos
insuspeitada = não descoberta

17. Marque V para as afirmativas verdadeiras, F para as falsas e, a seguir, assinale a opção que
contém a seqüência CORRETA.

(   ) O homem opta pela conquista de outras planetas em virtude da miséria, da pouca diversão e da
chatice de vida na Terra.

(   ) A reiteração da palavra Lua na primeira estrofe ocorre porque o poeta se preocupa tão somente
com rimar e destacar o signo Lua.

(   ) Após humanizar a Lua, o homem percebe que a Terra para ele é o espaço ideal.
(   ) A perigosíssima viagem que resta ao homem é a de seu íntimo: é conquistar-lhe o coração.

a) V – F – F – V
b) F – V – F – F
c) F – V – F – V
d) F – V – V – F
e) V – V – F – V



18. Marque a opção em que a afirmativa é INADEQUADA.

a) A primeira estrofe é constituída de orações sintaticamente independentes entre si.
b) A última estrofe contém período simples e período composto por subordinação.
c) A palavra viagem  (v. 36) funciona como sujeito do verbo resta (v. 34).
d) O termo cauteloso (v. 6) não tem a mesma função do termo insuspeitada (v. 46).
e) A palavra Marte, nos versos da segunda estrofe, desempenha função sintática idêntica.

19. Marque a opção em que o(s) verso(s) indicado(s) NÃO exemplifica(m) a figura de linguagem
indicada:

a) Versos de 5 a 11 (toca... desce... pisa... planta... experimenta... coloniza...) =  assíndeto
b) Verso 27 (Vê o visto – é isto? ) = anáfora
c) Versos 31 e 32 (Restam outros sistemas fora do solar a colonizar.) =  hipérbato
d) Versos 38 e 39 (pôr o pé no chão do seu coração) = metáfora
e) Verso 45 (descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas) = pleonasmo

20. A respeito dos textos 1 e 2, podemos afirmar que:

a) o homem está feliz e realizado.
b) o ser humano conforma-se em viver somente na terra.
c) os astronautas desejam morar na Lua e não em Marte.
d) o homem busca superar a si mesmo.
e) o homem se abate com o sofrimento, mas não desiste de seu objetivo.



FÍSICA

21. Um jarro cai da janela de um apartamento do 7º andar de um edifício e bate na calçada em
frente. Sabendo que a altura em que o jarro estava era de 20m, o módulo da velocidade vertical que
o jarro tinha imediatamente antes de atingir a calçada era, em m/s, de:
( Considere g = 10 m/s2 ).
a) 30
b) 20
c) 10
d) 4,0
e)    2,0

22. Uma caixa é puxada sobre um piso horizontal por uma força F paralela ao piso, cujo módulo é
igual ao da força de atrito entre as superfícies em contato, com direção e sentidos mostrados na
figura.

O gráfico de velocidade (v) x tempo (t) que melhor representa o movimento da caixa é:



23. Dois carros, A e B, com velocidades lineares vA e vB, respectivamente, estão fazendo uma
curva um ao lado do outro e como mesma velocidade angular. A distância do carro B ao centro da
curva é maior do que a do carro A. Sendo aA o módulo da aceleração centrípeta do carro A e aB do
carro B, podemos afirmar que:
a )   vA = vB

b)    vB < vA

c)    aA = aB

d)    aA > aB

e) aA  < aB 

24. Dois blocos de massas iguais a 4,00kg, ligados por um fio ideal, são puxados sobre uma
superfície horizontal sem atrito, por uma força constante de 24,0N, a partir do repouso. No fim de
5,00s o fio se rompe. Um bloco continua o movimento ainda puxada pela força de 24,0N. A
distância entre elas, após 3,0s de separação, é, em metros:

a) 10,0
b) 13,5
c) 24,0
d)    27,0
e)   31,5

25. Considere uma montanha russa em forma de looping e P o ponto mais alto. Um carrinho passa
pelo ponto P e não cai. Pode-se afirmar que no ponto P a (o):
a) força centrífuga que atua no carrinho o empurra sempre para a frente.
b) força centrípeta que atua no carrinho mantém sua trajetória circular.
c) peso do carrinho é nulo nesse ponto.
d) soma das forças que o trilho faz sobre o carrinho equilibra seu peso.
e) força centrípeta que atua no carrinho equilibra o seu peso.

26. Descendo um plano inclinado de 30º com a horizontal, um corpo de massa igual a 3 kg
percorre 5m, sem atrito com o plano. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10m/s2, o
trabalho realizado pelo peso do bloco nesse percurso foi, em J, de:
Dados: sen 30º = ½ e cos 30º = 0,87

a) 5
b) 10
c) 25
d) 50
e) 75

24N



27. Em uma caminhada, um jovem consome 1 litro de O2 por minuto, quantidade exigida por
reações que fornecem a seu organismo 20 kJ/minuto (ou 5 “calorias dietéticas” /minuto). Em um
dado momento o jovem passa a correr, voltando depois a caminhar. O gráfico representa seu
consumo de oxigênio em função do tempo.

Por ter corrido, o jovem utilizou uma quantidade de energia a mais, do que se tivesse apenas
caminhando durante todo o tempo, de aproximadamente
a) 10 kJ.
b) 21 kJ.
c) 200 kJ.
d) 420 kJ.
e) 480 kJ.

28. Assinale a opção que apresenta a afirmativa correta.

a) O calor específico de uma substância é sempre maior que 1cal/gºC.
b) A quantidade de calor necessária para aquecer uma certa massa de água de 0ºC até 5ºC é igual

à quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma mesma massa de gelo de
0ºC até 5ºC.

c) Massas iguais de água e alumínio ao receberem a mesma quantidade de calor sofrerão a mesma
variação de temperatura.

d) Misturando-se água a 10 ºC com gelo a 0ºC, a temperatura final de equilíbrio térmico será
sempre menor que 10 ºC e maior que  0ºC.

e) Corpos de massas e materiais diferentes podem ter capacidades térmicas iguais.

29. Um litro de água entra em ebulição a 100°C sob pressão de 1 atmosfera (1,00 x 105 Pa). Sob
esta pressão constante, a água transforma-se totalmente em vapor, passando a ocupar um volume de
1,61 x 10² litros. Podemos afirmar que o trabalho realizado na expansão foi de
a) 1,60 x 10² J.
b) 1,70 x 10² J.
c)     2,63 x 105 J.
d) 1,60 x 104 J.
e) 1,70 x 107 J.



30. Após Examinar os olhos de  Silvia e de Paula, o oftalmologista explica suas conclusões a
respeito da formação de imagens nos olhos de cada uma delas, fazendo um esquema como mostrado
na figura.

Com base nas informações contidas nas figuras é correto afirmar que
a) Apenas Silvia precisa de lentes de correção e do tipo divergente.
b) Apenas Paula precisa de lentes de correção e do tipo divergente.
c) Ambas precisam de lentes de correção: Silvia deve usar lentes divergentes e Paula deve usar

convergentes.
d) Ambas precisam de lentes de correção: Silvia deve usar lentes convergentes e Paula

divergentes.
e)    Nenhuma das duas precisa usar lentes, pois como mostram as figuras, os raios de luz atingem a
retina.



 QUÍMICA

31. Um dos problemas que ocorrem com a atividade garimpeira de ouro é a utilização do mercúrio
que polui a água e o ar. O mercúrio é escolhido pois forma um amálgama com o ouro, o que
apresenta duas vantagens: aumento do tamanho da partícula (dada a reação exclusiva do mercúrio
com o ouro) e facilidade na sua posterior separação do ouro puro. A facilidade de separação dos
dois metais se deve a:

a) maior facilidade do mercúrio em ser filtrado.
b) maior densidade do ouro.
c) maior temperatura de fusão do mercúrio.
d) menor temperatura de ebulição do mercúrio.
e) mesma densidade dos dois metais.

32. A história do desenvolvimento do modelo atômico atual se deve ao trabalho de diversos
cientistas num período superior a 100 anos, com a criação de vários modelos que nos ajudaram a
entender melhor como se configura o átomo. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que não
contempla uma proposição verdadeira acerca do átomo e seus modelos:

a) para a explicação de determinados fenômenos químicos o modelo de Dalton pode ser aplicado.
b) um elétron é melhor caracterizado por sua energia do que por sua velocidade ou posição.
c) os fogos de artifício são exemplos da aplicação do modelo de Bohr para o átomo.
d) para que se chegasse ao modelo atômico atual foi necessário que o elétron fosse entendido como
    sendo, simultaneamente, uma partícula e uma onda.
e) o elétron terá menor energia quanto maior for seu número quântico principal pois a atração entre
    o próton e o elétron é menor.

33. Com relação às ligações químicas e seus compostos, marque a alternativa correta:

a) as propriedades dos compostos formados por ligação iônica e metálica são iguais pois ambos se
    organizam da mesma maneira.
b) a ligação covalente coordenada é caracterizada pelo compartilhamento de pares eletrônicos, cujos
    elétrons são oriundos dos dois átomos que realizam a ligação.
c) um composto hipotético com uma ligação covalente simples, uma ligação covalente dupla, uma
    ligação covalente dativa e uma ligação iônica é considerado um composto iônico.
d) as moléculas que apresentam alotropia se atraem por dipolo permanente.
e) uma das propriedades dos compostos iônicos é a alta mobilidade de seus elétrons no estado
    sólido.

34. Marque a alternativa que organiza em ordem crescente os pontos de ebulição dos hidretos
abaixo:

a)  CH4, NH3, H2O  e HF.
b) CH4, NH3, HF e H2O.
c) CH4, HF, NH3 e H2O.
d) CH4, H2O, HF e NH3.
e) NH3, CH4, H2O e HF.



35. A tabela periódica é uma das construções mais notáveis da Química pois, além de servir como
uma forma de reunir os elementos químicos, ainda permite uma idéia das propriedades dos
elementos químicos com uma boa precisão. Com relação à tabela periódica e suas propriedades, de
maneira geral e excetuando-se os gases nobres, é correto afirmar que:

a) a eletronegatividade cresce do mesmo modo que o raio atômico, devido ao  o aumento do
    número de camadas.
b) a massa atômica é uma propriedade periódica pois aumenta com o aumento do número atômico.
c) a energia de ionização cresce ao contrário do raio atômico pois quanto maior a distância do
    núcleo, menor a energia para retirar um elétron.
d) o volume atômico cresce da mesma forma que o raio atômico pois o espaço ocupado pelo átomo
    e sua massa aumentam.
e) o potencial de ionização cresce ao contrário da afinidade eletrônica pois quanto mais difícil
    retirar um elétron, menor a energia liberada ao receber um elétron.

36. Segundo a definição de Arrhenius, sal é um composto resultante da neutralização de um ácido
por uma base, com eliminação de água. É formado por um cátion proveniente de uma base e um
ânion proveniente de um ácido.
Baseando-se nas informações acima, quando promovemos a reação do Hidróxido de Alumínio com
o Ácido Sulfúrico, os produtos esperados serão água e:

a) Aℓ2(SO4)3.
b) AℓSO4.
c) Aℓ2(SO3)3.
d) Aℓ(SO4)3.
e) Aℓ3(SO4)2.

37. Em nosso cotidiano, ouve-se falar de

• Ácido carbônico: o ácido das águas minerais gaseificadas e dos refrigerantes.

• Bicarbonato de sódio: usado na fabricação de fermento químico. O crescimento das massas
(bolos, bolachas, etc) é devido à liberação do gás carbônico desse composto.

• Gás carbônico: um gás incolor, inodoro, mais denso que o ar. Não é combustível e nem
comburente, por isso, é usado como extintor de incêndio.

• Hidróxido de amônio: usado na fabricação de sais de amônio, empregados como
fertilizantes na agricultura.

A alternativa em que encontramos as respectivas fórmulas dos compostos citados, na seqüência em
que se encontram é:

a) HCO3, Na2CO3, CO e NH3.
b) H2CO3, NaHCO3, CO2 e NH4OH.
c) HCO3, Na2CO3, CO2 e NH4OH.
d) (CO3)2-, (HCO3)1-, CO2 e (NH4)+.
e) H2CO4, NaCO3, CO e NH3.



38. De acordo com as reações abaixo:

1. CaBr2 + 2 AgNO3 → 2 AgBr + Ca(NO3)2

2. P4 + 5 O2 → 2 P2O5

3. 8 H2S + 8 Cℓ2 → S8 + 16 HCℓ

4. 6 H3BO3 → H4B6O11 + 7 H2O

5. 2 N2 + O2 → 2 N2O

6. 2 Au2O3 → 4 Au + 3 O2

7. 3 Ca + 2 AℓCℓ3 → 3 CaCℓ2 + 2 Aℓ

Julgue as seguintes observações:   

• A reação de número 1 é denominada dupla troca.
• A reação de número 2 é uma reação de análise.
• A reação de número 3 está balanceada incorretamente.
• A reação de número 4 tem como reagente o ácido metabórico.
• A reação de número 5 é classificada como síntese.
• A reação de número 6 tem como reagente o Óxido Áurico.
• A reação de número 7 tem como um dos produtos o Cloreto de Alumínio.

Das observações acima descritas, quantas estão corretas?

a)1         b)2         c)3         d) 4         e) 5

39. Um fabricante de jóias gastou uma massa de 9,85 g de ouro para produzir um par de alianças.
Sabe-se que a massa atômica do ouro é 197,0. O número de átomos de ouro, contidos nesse par de
alianças, é:

a) 6,0 x 1023.
b) 3,0 x 1023.
c) 6,0 x 1022.
d) 3,0 x 1022.
e) 1,2 x 1021.

40. Observe a reação não balanceada abaixo.

K2Cr2O7 + Na2C2O4 + H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + H2O + CO2

Após o balanceamento da mesma, o somatório dos coeficientes dos sais localizados nos produtos é :

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.



BIOLOGIA

41. A figura abaixo representa o tecido muscular e ilustra a estrutura e a posição dos filamentos de
miosina e actina no sarcômero. A principal fonte de energia para os músculos funcionarem de
maneira intensa e demorada são os ácidos graxos, enquanto nos movimentos fortes, mas de curta
duração, a energia é proveniente principalmente do metabolismo anaeróbio da glicose.

Com relação a esse assunto, pode-se afirmar:

a) a contração muscular ocorre quando os filamentos de actina e miosina presentes no sarcômero
    encurtam-se.
b) a contração das fibras musculares esqueléticas independe da presença do cálcio armazenado no
    retículo endoplasmático liso.
c) no período inicial de uma maratona, os músculos esqueléticos empregam como principal fonte de
    energia substâncias classificadas como ácidos carboxílicos; nos estágios seguintes, quando o
    oxigênio começa a faltar, as fibras utilizam como fonte de energia substâncias classificadas como
    lipídios.
d) a glicose, quando não é utilizada como fonte de energia na contração muscular, pode ser
    armazenada em adipócitos sob a forma de glicogênio.
e) sarcômero é o nome que se dá a unidade contrátil da célula muscular.

42. .Sobre a membrana plasmática assinale a afirmativa correta:

a) é típica das células eucarióticas.
b) tem permeabilidade diferencial para as diversas substâncias.
c) é composta de duas camadas de lipídios que envolvem uma camada de proteína.
d) é totalmente impermeável a substâncias tóxicas do meio extra-celular.
e) é mais espessa nas células vegetais, sendo possível a sua visualização ao microscópio óptico.



43. Ronaldinho tem 12 anos e seu café da manhã consiste de vários pães cobertos por uma
camada de açúcar e bem recheados de manteiga, produzida com leite de uma fazenda da região
onde mora. No almoço ele prefere picanha “gorda”, uma porção de batatas fritas, arroz à vontade
e alface com muito azeite; para sobremesa, um sorvete duplo de chocolate. No lanche da tarde,
uma saborosa torta de chocolate com recheio de doce de leite e para jantar, uma “pizza” calabresa
com muito queijo. Para aliviar sua consciência e atender à mãe que se preocupa com o excesso de
peso que o filho possa adquirir, ele só bebe refrigerante “light” (quase um litro). Considerando-se
a dieta de Ronaldinho, é correto afirmar que:

a) seu café da manhã é rico em carboidratos, mas sem colesterol.
b) na sua faixa etária, essa dieta alimentar ainda não é prejudicial pois o metabolismo é muito
    acelerado e há grande perda de calorias.
c) Ronaldinho não obtém aminoácidos com essa alimentação.
d) essa dieta  é rica em carboidratos, mas pobre em fibras, vitaminas e minerais.
e) o refrigerante “light” tem alto poder emagrecedor, sendo fundamental para compensar o
    consumo excessivo de lipídios dessa dieta.

44. Observe a figura e analise as afirmações contidas nos itens abaixo:

X – A organela 3 é abundante nos espermatozóides.
Y – O orgânulo representado em 2 é originado em 6.
Z–  5 está ausente nas células dos vegetais superiores mas presente na divisão da célula acima
      representada.
W – a célula em questão é desprovida de ribossomos.

Os itens corretos estão na alternativa:
a) X, Z
b) X,Y,Z
c) X,Y,Z,W
d) Y,Z,W
e) Y, W



45. Uma bactéria foi cultivada em laboratório, alimentando-se de um caldo que continha apenas
glicose, sulfato de amônia [(NH4)2SO4] e sais minerais, tendo se multiplicado rapidamente. Com o
auxílio dessas informações, pode-se afirmar que:

a) a bactéria não sintetiza todos os aminoácidos que constituem as suas proteínas, necessitando
    adquiri-los por fagocitose.
b) durante o crescimento, suas mitocôndrias estão em intensa atividade para produção de energia.
c) durante o processo de multiplicação, há síntese de moléculas de RNA mensageiro que, em
    seguida, se ligam aos ribossomos e são traduzidas, originando proteínas.
d) a glicose atravessa a membrana celular da bactéria principalmente por difusão simples.
e) se a luminosidade fosse insuficiente, as bactérias não teriam se multiplicado, uma vez que
   necessitam de luz para sua sobrevivência.

46. A medicina contemporânea tem conseguido grande progresso nos tratamentos dos diferentes
tipos de câncer, embora vários questionamentos sobre a doença permaneçam sem resposta. Com
certeza, sabe-se que os tumores cancerígenos são aglomerados de células anormais, originadas por
divisões celulares descontroladas nos processos mitóticos. Em uma mitose normal, observa-se:

a) a citocinese encerra a mitose, sempre após a cariocinese, na última fase da divisão celular ou
    telófase.
b) na prófase, primeira fase da mitose, os cromossomos se duplicam para permitir o início do
    processo de divisão celular.
c) entre duas mitoses consecutivas ocorre um período chamado intérfase, relativamente longo em
    comparação com as fases mitóticas; isso é necessário para que a célula repouse antes de nova
    divisão, justificando sua baixa atividade metabólica nesse período.
d) nas células animais e vegetais (eucarióticas) as fibras do fuso mitótico originam-se dos
    centríolos, que também formam as fibras do áster.
e) nem sempre a citocinese ocorre após a cariocinese; em alguns casos, ocorrem várias cariocineses
    sem haver citocinese, formando-se um tipo de organização celular conhecida como sincício.

47. A membrana plasmática, cujo modelo estrutural é explicado pela teoria do “mosaico fluido”, é
indispensável à vida celular e por isso protegida por dois tipos de revestimento. Sobre tais
estruturas sabe-se que:

a) têm função de proteger a membrana plasmática tanto de células procariotas como eucariotas e,
    basicamente, a mesma composição química.
b) nas células animais e de alguns protistas esse revestimento é chamado glicocálix e nas vegetais,
    parede celular, que também reveste a membrana de bactérias, protistas e fungos.
c) o glicocálix é composto basicamente de açúcares mas, dependendo da espécie celular, pode se
    associar aos fosfolipídios da membrana, formando glicolipídeos.
d) a parede celular dos vegetais é composta principalmente por celulose, substância que confere
    maior proteção à célula, além de melhor controle sobre as substâncias que nela penetram.
e) a parede celular das células procariotas, além de celulose, apresenta também o peptideoglicano,
    substância resistente aos antibióticos; isso explica o aumento da resistência das bactérias aos
    antibióticos mais antigos, como a penicilina.



48. Sobre o mau desempenho da Seleção Brasileira de Futebol na recente “Copa do Mundo” todas
as afirmativas abaixo são verdadeiras, exceto:

a) quando corriam, nas mitocôndrias das células musculares dos jogadores brasileiros processava-se
    a respiração aeróbia, com consumo do oxigênio circulante, por isso o grande número de
    moléculas de ATP produzidas garantiam bom rendimento energético.
b) as dores nos membros inferiores sofridas por alguns deles durante os jogos foram causadas pelo
    acúmulo de lactato no tecido muscular, resultado da fermentação lática que suas células passaram
    a realizar na ausência do oxigênio gasto, para obtenção de energia.
c) a fadiga muscular observada nos atletas brasileiros indicava que, para obter energia, suas células
    estavam realizando a degradação anaeróbica da glicose, cujo rendimento energético é muito
    menor (apenas duas moléculas de ATP por molécula de glicose degradada).
d) uma possível explicação para a vitalidade dos jogadores franceses pode ser a melhor qualidade
    de sua dieta alimentar, pois enquanto a maioria dos jogadores brasileiros prefere cerveja, produto
    de fermentação acética, os franceses em geral preferem vinhos, também produtos de fermentação,
    porém de melhor qualidade, que é a alcoólica.
e) após o gol da França, a seleção brasileira “amarelou”( expressão popular) que tem explicação
    biológica: em situações de “stress”, pode ocorrer diminuição do fluxo de células sanguíneas nas
    extremidades do corpo (face, por exemplo) resultado de um estreitamento dos vasos sanguíneos
    periféricos por ação de substâncias como a adrenalina.

49. Vários são os problemas, tanto femininos quanto masculinos, que dificultam ou impedem um
casal de gerar filhos. Entretanto, a medicina contemporânea tem avançado significativamente neste
campo e atualmente a fertilização “in vitro” é um procedimento de rotina nas clínicas de
reprodução assistida, que atendem a tais casos. A respeito da gametogênese humana, sabe-se:

a) a espermatogênese e a ovulogênese são processos que embora apresentem características típicas
    que os diferenciam entre si, compartilham um único objetivo, que é a formação de gametas.
b) na espermatogênese, as espermatogônias se formam durante toda a vida reprodutiva do homem,
    originando milhares de espermatozóides, enquanto na ovulogênese , durante a vida intra-uterina
    só se formam as ovogônias, enquanto os ovócitos I se formam a cada ciclo menstrual, liberando
    geralmente apenas um óvulo.
c) os espermatozóides são produzidos nas gônodas masculinas (testículos) e, quando maduros, são
    armazenados nos túbulos seminíferos; não sendo ejaculados, deslocam-se para o epidídimo para
    serem degradados e reabsorvidos pelo organismo.
d) na mulher, além da formação de gametas, a gametogênese está relacionada às alterações
    hormonais que preparam o útero para uma possível gravidez, com o espessamento da parede
    uterina para receber o embrião; se a fecundação não ocorre, a gametogênese não se completa e
    ocorre a menstruação.
e) a espermatogênese é um processo muito sensível a variações de temperatura, por isso o saco
    escrotal localiza-se fora da cavidade abdominal, onde a temperatura inviabilizaria os gametas;
    temperaturas muito baixas, por sua vez, também danificam os espermatozóides que se tornam
    muito lentos, observando-se que as duas situações alteram a espermatogênese irreversivelmente.



50. A vida e seus mistérios já foi descrita em prosa e verso mas, na realidade, a grandiosidade de
se gerar outro ser não cabe em palavras. Do momento da fecundação até o parto, ocorre no
organismo feminino um processo gradual e contínuo de transformações que visam garantir a
sobrevivência da futura criança fora do útero materno. Sobre esse assunto, sabemos que:

a) após a formação do zigoto, esse passa por divisões celulares sucessivas que caracterizam
    diferentes estágios do desenvolvimento embrionário, na seguinte ordem: mórula, blástula,
    gastrulação, organogênese e neurulação.
b) através da placenta, a mãe fornece O2 e nutrientes para o embrião, que passa CO2 e suas
    excreções para a circulação materna por difusão, visto que até atingir o estágio de feto, a
    circulação do embrião é uma continuidade do sistema circulatório da mãe.
c) quando o blastocisto é conduzido da tuba uterina para o útero, fica envolvido pela zona pelúcida
    que impede sua adesão à parede da tuba uterina , evitando um sério problema (gravidez ectópica)
    que requer imediata intervenção cirúrgica.
d) o período embrionário inicia-se na fecundação do óvulo e estende-se até o 6º mês de gestação,
    quando se usa o termo embrião; após esse período, o embrião passa a ser chamado de feto, pois
    está quase totalmente formado, restando algumas estruturas ainda imaturas, como os pulmões,
    por exemplo.
e) o feto é fixado à placenta por uma estrutura chamada cordão umbilical, que ajuda a placenta em
    suas funções nutritivas; além da placenta, o feto é envolvido pela bolsa amniótica ou vesícula
    vitelina, estrutura preenchida pelo líquido amniótico, que o isola e protege contra  choques.



PS 1 2007 - TÉCNICOS  SUBSEQÜENTES

M A T E M Á T I C A

 01.  Uma pessoa pesando atualmente 70 kg deseja voltar ao seu peso normal de 56 kg.

Suponha que uma dieta alimentar resulte em um emagrecimento de exatamente k

gramas por semana. Fazendo essa dieta, a pessoa conseguiu alcançar o seu objetivo

no final de 35 semanas. Desta forma quantas gramas a pessoa emagreceu por

semana?

a)  400 g

b)  500 g

c)  200 g

d)  150 g

e)  600 g

02.  Assinale a afirmativa correta.

         A função definida por 12 +−= axxy

a) intercepta o eixo x sempre em dois pontos.

b) tem sempre uma raiz real.

c) toca o eixo x em apenas um ponto se 2±=a .

d) tem exatamente uma raiz real  se 0=a

e) nunca intercepta o eixo x.

03.  As dimensões em centímetros de um retângulo são dadas pelas expressões 2x e

(20– 2x), com 0 < x < 10. Neste caso o valor máximo da área, em cm 2 , que esse

retângulo pode assumir será?

a) 50 cm 2

b) 100 cm 2

c) 25 cm 2

d) 10 cm 2

e) 5 cm 2



04. Seja a matriz A = 







tz
yx

, onde x,y, z ,t R∈ . Os números x, y,z e t, nessa ordem, formam

uma P.G. de razão 2, o determinante dessa matriz é igual a:

a) 8 2x

b) 8

c) 16 2x

d) 0

e) 16

05.  Três máquinas A, B e C produzem juntas 64 peças por hora. O triplo da produção da máquina

A eqüivale a produção das outras duas juntas. O quíntuplo da produção de B eqüivale a 12

peças a mais do que o dobro da produção das outras duas juntas. Assim podemos afirmar

que:

a) A produz 38 peças, B produz 20 peças e C produz 6 peças.

b) A produz 8 peças, B produz 20 peças e C produz 36 peças.

c) A produz 16 peças, B produz 28 peças e C produz 20 peças.

d) A produz 20 peças, B produz 16 peças e C produz 28 peças.

e) A produz 16 peças, B produz 20 peças e C produz 28 peças.

06.  Um aluno deve responder  a 8 das 10 questões de um exame, sendo as três primeiras

obrigatórias. O número de alternativas possíveis do aluno é:

a) igual a 21

b) superior 63

c) igual a 63

d) igual a 15

e) inferior 10

07.  A área total de um cubo inscrito numa esfera de raio igual a 10 cm é:

           a)  120 cm 2

b) 0,12 cm 2

c) 800 cm 2

d) 80 cm 2

e) 24 cm 2



08. O retângulo ABCD seguinte, representado num sistema de coordenadas cartesianas

ortogonais, e tal que A = (1,4), B = (3, 4), C = (5, 0) e D = (1, 0).

Girando–se esse retângulo em torno do eixo determinado pelos pontos B e C, obtém-

se um sólido de revolução cujo volume é:

a) π24

b) π8

c) π4

d) π12

e) π16

09.  Considere a função xy 2cos
3
22 += . A soma dos seus valores máximo e mínimo é:

a) 4

b) 
3
8

c) 
3

10

d) 
3

14

e) 
3

16



10.  Num certo país o imposto (I) é calculado em termos da renda (R) do cidadão utilizando a

equação

                                      I = tR – D

onde t é a taxa do imposto a pagar e D é o valor do abatimento (parcela a deduzir), que

depende da renda  de acordo com a tabela abaixo.

        Renda (R)           Taxa (t)     Dedução (D)

até 10 000 0 0

entre 10 000 e 40 000 0,2 2 000

a partir de 40 000 0,4 10 000

Qual dos gráficos a seguir melhor expressa o imposto em função de renda?

(Obs. Os valores da renda e impostos nos gráficos foram divididas por 1 000)

a)                                                                    b)

         c)                                                                      d)

          e)

14
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente o texto para responder às questões de 11 a 18:

Os termos da eleição
                                                                 Maria Teoro Ângelo

01

05

10

15

20

25

30

35

40

Votar é um verbo transitivo. Quem vota, deve votar em alguém. Votar assim sozinho,
desgarrado do seu objeto, no contexto de uma eleição importante, fica incompleto. Votar
é transitivo indireto porque a idéia nele contida não é suficiente, precisa ir além, andar,
transitar até o objeto, isto é, o candidato.

Embora muitos achem que é difícil escolher, que todos são iguais, iguais e ruins, não é
bem assim. Se olharmos com cuidado, ainda podemos encontrar quem mereça o nosso
voto. Mas esse olhar é trabalhoso. É necessário pesquisar a vida do candidato, analisar
seu plano de governo. Não basta dizer que fará isso ou aquilo. É preciso mostrar como e
quando vai fazer.

Face a esse obstáculo, muitas pessoas preferem anular o voto, votar em branco ou votar
em qualquer um. Essa atitude é sinal de descompromisso, alienação, comodismo,
descaso, falta de interesse pelo objeto, que embora indireto, mais distante do verbo pela
preposição que os une e ao mesmo tempo os separa, é quem vai fazer as leis ou executá-
las.

O candidato é mesmo bem indireto, só fica perto do eleitor durante a campanha. Depois
fica inacessível e usa seu pessoal como elo, tal qual a preposição faz entre o verbo e o
seu complemento. (...)

 A grande massa de pobreza que define as eleições está anestesiada pelo ópio das
benesses da ajuda gratuita em forma de pão que a impede de morrer de fome. Mas cada
um acaba morrendo como pessoa, como cidadão impedido de pensar. Mesmo a comida
barata que atende à necessidade mais primária do ser humano custa o sacrifício de quem
a produz. Há ao mesmo tempo uma salvação e uma condenação. O povo permanece na
ignorância e na dependência e fecha os olhos a tudo que possa tirar a certeza de continuar
recebendo o mínimo que recebe sem pensar que tudo é uma troca e que pagará caro por
isso. Há outros patamares a que todos têm direito: educação, saúde, trabalho, segurança e
moradia. Uma parte é obrigação do governo, outra, comprada através do nosso salário,
traz dignidade.

Depois de eleitos, os candidatos vão ser, através do que podem decidir, os sujeitos da
ação expressa pelos verbos que escolherem: gerar, promover, melhorar, fazer, cumprir,
sanar, formar, criar, diminuir, aumentar, trabalhar, expandir, decidir, despoluir, preservar,
zelar, cuidar, empregar ou extorquir, mentir, fingir, desviar, superfaturar, enganar,
fraudar...

De uns podemos inferir seus objetos. De outros, nem é preciso. Bastam por si, na sua
intransitividade, carregando toda a força semântica em suas letras. Para nós, povo,
eleitor, brasileiro, neste momento, só nos resta ser o agente da ação de um único verbo:
escolher. Então que seja com critério, com seriedade e com esperança.

Disponível em: http://www.armazemdesonhos.com.br/Cronicas/MariaAngelo/mariaAngelo.htm

http://www.armazemdesonhos.com.br/Cronicas/MariaAngelo/mariaAngelo.htm


11. A leitura atenta do texto permite-nos afirmar que:

I)     Com base em conceitos gramaticais, a autora discorre sobre a importância do voto.
II)  A autora propõe-se a discutir conceitos gramaticais e utiliza como tema motivador a

eleição.
III)  O texto tem caráter estritamente didático, pois visa a explicar conceitos gramaticais.
IV) Ao misturar conceitos gramaticais com o tema da eleição, a autora torna o texto

ininteligível.

A(s) alternativa(s) correta(s) é(são):

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

12. Analise as proposições e indique (V) ou (F), conforme sejam verdadeiras ou falsas, de
acordo com o posicionamento da autora.

(   ) Acredita que, eleitos, todos os políticos tenham a mesma postura.
(   ) Acredita que haja políticos honestos.
(   ) Revela desacreditar em qualquer proposta política de melhoria social.
(   ) Preconiza o voto consciente.
(   ) Defende o poder do voto nulo.

A alternativa correta é:

a) V, F, V, F, F.
b) V, F, F, V, V.
c) F, V, F, V, F.
d) F, F, V, V, V.
e) V, V, V, F, F.

13. Marque a afirmativa que NÃO está em conformidade com o texto.

a) É possível encontrar, entre os políticos, candidatos confiáveis.
b) O conhecimento da vida e dos planos dos candidatos respalda o voto consciente.
c) O pobre, de um modo geral, teme perder a garantia da alimentação, quando a tem, ao eleger
novos políticos.
d) O voto representa o meio pelo qual o povo participa dos rumos que o país irá tomar.
e) Ainda que sem esperança, a escolha dos governantes deve ser criteriosa.



14. No quinto parágrafo, são apontadas duas formas de morte: “morrer de fome” e morrer
“como pessoa, como cidadão”. Qual dos termos abaixo NÃO se relaciona, no texto, com esse
segundo tipo de morte (morrer como pessoa, como cidadão)?

a) sacrifício
b) salvação
c) condenação
d) ignorância
e) dependência

15. Entre as alternativas abaixo, marque a única em que a predicação de votar está de acordo
com a afirmação da autora em “Votar é transitivo indireto [...].” (linhas 02-03).

a) Os parlamentares votaram, ontem, o projeto de reajuste salarial dos deputados federais.
b) Muitos eleitores, no último pleito, votaram nulo.
c) Nestas eleições votarei em Vitória, capital do estado.
d) Vários eleitores, por falta de informação, votaram em candidatos envolvidos em fraudes.
e) Menores de 16 anos não votam.

16. Em “Embora muitos achem que é difícil escolher.” e “Se olharmos com cuidado [...].”
(linhas 06-07), os termos em destaque estabelecem, respectivamente, entre as orações, relação
semântica de:

a) adversidade, concessão.
b) conformidade, condição.
c) concessão, condição.
d) conseqüência, adversidade.
e) explicação, conseqüência.

17. Marque a opção em que o verbo destacado basta “[...] por si na sua intransitividade [...]”.
(linhas 39-40).

a) O governador promoveu ações significativas para o bem-estar da população.
b) Muitos políticos mentem, almejando a vitória.
c) Alguns candidatos reeleitos nestas eleições fraudaram os cofres públicos em gestões
anteriores.
d) Inúmeros são os casos em que representantes do povo no governo desviam verbas
públicas.
e) Estima-se que grande parcela dos políticos engana a população com falsas promessas.

18. Em que alternativa o termo destacado exerce a mesma função sintática que o grifado no
fragmento seguinte: “É necessário pesquisar a vida do candidato [...].” (linha 08):

a) Votar é obrigação de todo cidadão.
b) Embora a maioria ache difícil escolher...
c) Muitas pessoas preferem votar em branco.
d) Só desejamos uma coisa: melhorar nossa situação.
e) Tenho a sensação de fazer a escolha certa.



Charge para as questões 19 e 20:

                                   

19. Na charge acima, o fato de o verbo contar ter mais de uma possibilidade de significação
gera um  fenômeno da língua que se denomina:

a) pleonasmo
b) antítese
c) metáfora
d) ambigüidade
e) paradoxo

20. Apenas uma das opções abaixo contempla um dos sentidos que o verbo contar tem na
charge. Marque-a:

a) “Contaram-se seis anos desde seu retorno à pátria.”
b) “Contou-me algo confidencial.”
c) “Trabalha e estuda, sem contar as suas outras atividades.”
d) “Contaram-no por foragido.”
e)  “Já não pode contar com os pais idosos.”



FÍSICA

Obs: adote o valor da aceleração da gravidade g = 10m/s2 onde for necessário.

21. Cada uma das figuras a seguir ilustra a trajetória (linha curva) de um projétil (disco preto),
lançado da superfície da Terra. Desprezando a resistência  do ar, a opção que apresenta a figura
onde está CORRETAMENTE mostrado o vetor velocidade (V) do projétil e o vetor força (F) que
age sobre o projétil é:

 

22. No instante em que a luz verde de um semáforo acende, um carro ali parado parte com
aceleração  de 2,0 m/s². Um caminhão que circula na mesma direção e mesmo sentido, com
velocidade constante de 36 km/h, passa pelo carro no mesmo instante de sua partida. Podemos, com
base nessas informações, concluir que o carro

a) ultrapassa o caminhão  a  100 m  do ponto de partida.
b) não alcança o caminhão.
c) ultrapassa o caminhão a 200 m do ponto de partida.
d) ultrapassa o caminhão a 360 m do ponto de partida.
e) ultrapassa o caminhão 12 segundos após a partida.

23. Blocos de gelo são armazenados em uma câmara frigorífica. Os blocos são empurrados para a
câmara através de uma rampa que forma um ângulo de 22° com a horizontal, conforme a figura
abaixo. Suponha que a presença do atrito entre o gelo e a rampa faça com que os blocos desçam
essa rampa com velocidade constante de 2,0 m/s. Ao final da rampa, os blocos passam a se
movimentar num trecho horizontal, que possui o mesmo coeficiente de atrito da rampa, iniciando o
movimento com a mesma velocidade de 2,0 m/s. A opção que contém o valor do coeficiente de
atrito cinético µ entre a rampa e o bloco de gelo e a distância horizontal d (em metros) que o bloco
percorre até parar é: (Adote: sen 22° = 0,37; cos 22° = 0,93 e tan 22o = 0,40)

a) µ =0,3 e d=0,5.
b) µ =0,4 e d=0,5.
c) µ =0,5 e d=0,3.
d) µ =0,4 e d=0,8.
e) µ =0,5 e d=0,9.



24. A mola  mostrada na figura baixo tem constante elástica 20 N/m e encontra-se deformada de
20 cm sob a ação do corpo  cujo peso é 5 N. Nessa situação, a balança, graduada em Newtons,
marca,

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
 

 

25. Uma partícula de massa m é abandonada do repouso em A e desliza, sem atrito, ao longo de
um trilho, conforme a figura adiante. O raio da parte circular, R, é equivalente a 1/3 da altura do
ponto A ao piso. As expressões que determinam a energia cinética nos pontos B, C e D são,
respectivamente,

a) 0, 2mgR, 3mgR
b) 2mgR, mgR, 0
c) 3mgR, mgR, 2mgR
d) mgR, 2mgR, 3mgR
e) 3mgR, 2mgR, mgR

26. Um sitiante dispõe, em suas terras, de um curso d'água com vazão de 20 litros por segundo.
Ele faz um projeto para aproveitamento dessa energia hidráulica. Represada, a água cai, com a
vazão citada, de uma altura de 8,0 m sobre as pás de uma turbina geradora de eletricidade. A
potência máxima que se pode extrair da queda d'água, nessas condições, vale:
(Adote: densidade da água = 1,0 kg / litro)
 
a) 1,6 x 102 W
b) 8,0 x 102 W
c) 1,6 kW
d) 8,0 x 104 W
e) 1,6 MW

27. Um extintor de incêndio cilíndrico, contendo CO2 e localizado em um ambiente cuja
temperatura é constante, possui um medidor de pressão interna que, inicialmente, indica 200 atm.
Com o tempo parte do gás escapa, o extintor perde pressão e precisa ser recarregado. Quando a
pressão interna for igual a 160 atm, a porcentagem da massa inicial de gás que terá escapado
corresponderá a:

a) 10%
b) 20%
c) 40%
d) 60%
e) 75%



28. Uma máquina térmica, operando em ciclo, trabalha entre as temperaturas de –73 °C e 227  ºC.
Em cada ciclo a máquina recebe 500 J de calor da fonte quente e rejeita 300 J para a fonte fria.
Analise as seguintes afirmativas:
 
I. O trabalho realizado pela máquina é de 300 J.
II. O rendimento dessa máquina é de 40%.
III. O rendimento máximo dessa máquina, de acordo com Carnot, poderia ser de 60%.
 
Está correta ou estão corretas:
a) I e II.
b) II e III.
c) I e III.
d) somente II.
e) somente III.

29. Num dia muito quente, Gustavo Augusto pretende tomar um copo com água bem gelada. Para
isso, coloca, num recipiente termicamente isolado e de capacidade térmica desprezível, 1000 g de
água a 15 °C e 200 g de gelo a – 6 °C. Após atingir o equilíbrio térmico, Gustavo Augusto obterá:

 Adote:
calor específico da água = 1 cal/g °C
calor específico do gelo = 0,5 cal/g °C
calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g
 
a) 1020 g de água e 180 g de gelo, ambos a 0 °C.
b) 1200 g de água a 1°C.
c) 1100 g de água e 100 g de gelo, ambos a –1 °C.
d) 1200 g de água a 0 °C.
e) 1180 g de água e 20 g de gelo, ambos a  0 °C.
 

30. A transmissão da luz ao longo das fibras ópticas é baseada no fenômeno da reflexão total. A
figura abaixo mostra esquematicamente como um estreito feixe luminoso, produzido por uma fonte
de laser, é refletido sucessivamente ao longo da fibra. A fibra consiste, basicamente, em um núcleo
cilíndrico de índice de refração n > 1, circundado por ar, cujo índice de refração vale nar = 1. Se o
ângulo β, representado na figura, for suficientemente grande o fenômeno da reflexão total ocorre. A
opção que contém a condição para o valor de sem β, em função de n, para que ocorram sucessivas
reflexões é,

a) sen β > 1/n
b) sen β ≥ 1/n
c) sen β < n
d) sen β > 2/n
e) sen β ≥ 2/n



QUÍMICA

31. Os luminosos de neônio e as lâmpadas de vapor de sódio ou mercúrio  utilizadas em
iluminação pública, são dispositivos baseados em tubos de raios catódicos. Estes tubos são ampolas
de vidro com um gás no seu interior, à baixa pressão, que possuem extremidades metálicas onde se
aplica uma diferença de potencial elétrico. Eles são semelhantes aos tubos de imagem dos
televisores onde existe uma substância no estado gasoso cujos elétrons são excitados por ação da
corrente elétrica. Quando esses elétrons retornam, há a emissão e luz. Nos luminosos de gás neônio,
a luz emitida é vermelha e nas lâmpadas de vapor de sódio, é amarela.
                                                     (Fonte: Revista Eletrônica de Ciências, Número 6 - Abril de 2002).

Baseando-se no texto acima e em seus conhecimentos sobre modelos atômicos, marque a alternativa
incorreta:

a) o modelo de Bohr propõe que a luz emitida depende da diferença de energia entre os níveis
    envolvidos na transição e como essa diferença varia de elemento para elemento, a luz apresentará
    cor característica para cada elemento químico.
b) a partir da experiência com o tubo de raios catódicos, Thomson propôs um modelo em que
    considerava os átomos eletricamente neutros, ou seja, a existência de cargas negativas nos
    átomos – os nêutrons – implicava também na presença de cargas positivas – os prótons.
c) segundo Dalton, todo e qualquer tipo de matéria é formado por partículas indivisíveis chamadas
    átomos.
d) o modelo atômico de Rutherford propõe que o átomo constitui-se de uma região central densa
     chamada de núcleo e uma região menos densa, a eletrosfera, que envolve o núcleo e apresenta
     carga negativa.
e) segundo o modelo de Bohr, ao saltar de uma órbita estacionária para a outra, o elétron emitirá ou
    absorverá uma quantidade de energia bem definida chamada  quantum de energia.

32. Em aula prática de Química, um estudante misturou 2 mol de moléculas de sacarose, 10,6g de
carbonato de sódio e 0,5 mol de hidrogenocarbonato de potássio. Assinale a alternativa que
apresenta a massa total de átomos de carbono contidos na mistura.

a) 288g.
b) 289,2g.
c) 106g.
d) 100g.
e) 295,2g.

33.  Assinale a alternativa incorreta:

a) a forma esférica das gotas de água deve-se à tensão superficial, que é conseqüência das ligações
    de hidrogênio existentes entre as moléculas de água.
b) as forças de Van der Waals explicam porque muitas substâncias apolares apresentam-se líquidas
     à temperatura ambiente.
c) devido a força das atrações eletrostáticas, compostos iônicos são gasosos à temperatura ambiente.
d) quanto mais intensas as atrações intermoleculares e quanto maior o tamanho da molécula, maior
    será o ponto de ebulição do composto.
e) a água, que é uma substância polar, não apresenta miscibilidade com a gasolina, quando
    misturados volumes iguais.



34. Analise as afirmativas abaixo e marque a correta:

a) berílio, boro, alumínio e fósforo são exemplos de átomos que não obedecem a regra do octeto
    quando realizam ligações químicas.
b) em um sólido metálico, as unidades que ocupam os pontos reticulares são íons positivos; os
    elétrons perdidos de todos os átomos que originaram os cátions não se encontram deslocalizados
    sobre o cristal  sendo errôneo, portanto, a utilização do termo “mar de elétrons”.
c) as formas alotrópicas de um elemento, quando submetidas às mesmas condições de temperatura e
    pressão, apresentam-se em estados físicos diferentes.
d) o composto que se forma da ligação do cátion bivalente (X2+) e do ânion monovalente (Y-) pode
    ser representado da seguinte forma: XY2; nessa atração, exemplificando com os íons Mg2+ e Cl-,
    o cátion possui raio iônico maior que o do ânion.
e) no composto SO2 só existem ligações covalentes dativas.

35. O ouro 18 quilates (18 K) é uma liga metálica que apresenta 75%, em massa, de ouro e 25% de
outros metais, por exemplo, prata e cobre. Um ourives confecciona jóias usando ouro 18 K que
apresenta 15% de prata e 10% de cobre. Com base nas informações anteriores, assinale o item que
apresenta quantidades aproximadas desses 3 metais que, após misturadas, formarão uma liga
metálica classificada como ouro 18 K, igual a que é  usada pelo ourives.

Dados: Massas atômicas: Au=197, Ag=108 e Cu= 63,5.
            Constante de Avogadro: 6x1023 partículas/mol.

a) 0,1mol de ouro, 2,19x1022 átomos de prata e 3,94g de cobre.
b) 3x1023 átomos de ouro, 2g de prata e 1,5g de cobre.
c) 15g de ouro, 0,1mol de prata e 0,05mol de cobre.
d) 0,1mol de ouro, 0,01mol de prata e 0,01mol de cobre.
e) 3x1023 átomos de ouro, 0,2mol de prata e 3g de cobre.

36. Considere os seguintes átomos hipotéticos 28 A59, 56B137, 28C58 e yDx.  Analise as seguintes
afirmações, indicando se são verdadeiras (V) ou falsas (F):

(    ) A e C são isótonos, pois possuem o mesmo número atômico.
(    ) sabendo que D é isóbaro de B e isótono de C, o valor de y é 97.
(    ) o átomo A tem menor raio atômico que o átomo B.
(    ) a configuração eletrônica do íon bivalente A2+ é: 1s22s22p63s23p43d10.
(    ) o conjunto de números quânticos para o elétron diferencial do átomo B é :
        n=6, l=0, m=0 e s=+1/2.

Obs: considere sempre que necessário, o primeiro elétron de um orbital representado por ↑ e com
         spin (s) igual a -1/2.

A alternativa que contém a seqüência correta é:

a) F,V,F,F,V.
b) F,V,V,F,V.
c) V,F,V,F,F.
d) F,V,V,V,V.
e) F,F,V,F,V.



37. Na tabela periódica abaixo, as letras substituem os símbolos dos elementos.

A B

C D E
F

G H

Considere as seguintes afirmações:

  I. O elemento H é um metal de transição e F é um gás nobre.
 II. O raio atômico de C é maior que o de D e menor que o de G.
III. O elemento E apresenta eletronegatividade maior que o halogênio, B.
IV. Os elementos G e H apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas.
 V. O elemento A possui o maior potencial de ionização dentre os elementos em destaque na tabela.

Estão corretas:

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

38. O conhecimento das propriedades físicas e químicas das substâncias é de grande importância
para a ciência, pois a partir dessas informações é possível prever a ocorrência de uma reação
química, além dos produtos a serem formados. Considerando as propriedades físicas e químicas das
substâncias, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, uma base solúvel, um ácido de
Lewis, um sal ternário e um óxido neutro.

a) KOH, BF3, KNO3 e N2O.
b) NH4OH, HI, Na2SO4 e CO2.
c) Al(OH)3, AlCl3, MgCl2 e CO.
d) Ca(OH)2, HCl, Na2S e N2O3.
e) KOH, H2SO4, KCl e N2O.

39. São dadas as seguintes reações químicas não balanceadas:

Reação 1: Cu + HNO3 à  Cu(NO3)2 + H2O + NO2
Reação 2: KMNO4 + H2SO4 + H2O2 à  K2SO4 + MnSO4 + H2O + O2
Reação 3: (NH4)2Cr2O7 à  Cr2O3 + N2 + H2O

Indique a alternativa que apresenta a soma dos coeficientes que ajustam as quantidades dos
produtos das 3 (três) reações, após os devidos balanceamentos.

a) 41
b) 15
c) 27
d) 36
e) 22



40. Considere que em quatro tubos de ensaio, identificados como T1, T2, T3 e T4, sejam feitas as
misturas dos seguintes reagentes:

T1 : carbonato de amônio e hidróxido de potássio.
T2 : cloreto de potássio e ácido sulfúrico.
T3 : bicarbonato de sódio e ácido clorídrico.
T4 : cloreto férrico e hidróxido de sódio.

Segundo os dados acima, assinale a alternativa que apresenta o tubo onde será observada a
produção de um gás que neutraliza um ácido de Arrhenius e o tubo onde será verificado o
aparecimento de um óxido com características ácidas, respectivamente.

a) T2 e T3.
b) T3 e T1.
c) T2 e T4.
d) T1 e T3.
e) T1 e T2.



BIOLOGIA

41. “Certamente a característica mais marcante das panelas de barro é a sua coloração escura. Isto é
obtido por meio da impregnação da peça com tanino, existente na árvore do mangue-vermelho
(Rhizophora mangle). Usa-se sua casca que é retirada do tronco batendo-se fortemente com um porrete
de madeira. As lascas assim obtidas são picadas e colocadas de molho em água doce, para curtir por, no
mínimo, 3 dias. Salientamos que esta prática na região não é predatória, pois há uma consciência de
preservação muito clara por parte dos "casqueiros". Neste sentido, eles só retiram a casca de um dos
lados do tronco, em pouca quantidade, procedimento que não prejudica a árvore nem o manguezal.”
                                                                                                    (Fonte: Associação das Paneleiras de Goiabeiras)
Considerando seus conhecimentos em histologia vegetal e o exposto no texto acima, indique a
alternativa correta:

a) a retirada de um anel da casca pelos “casqueiros” impediria a chegada de seiva bruta às folhas da
    árvore.
b) a casca (ou periderme) é formada exclusivamente pelo súber, tecido formado por células mortas.
c) são chamados de lenticelas o conjunto de tecidos corticais mortos que tendem a se soltar do tronco
    das árvores.
d) os estômatos são formados por células aclorofiladas cuja função é controlar as trocas gasosas entre a
    planta e o meio.
e) os meristemas primário e secundário são responsáveis, respectivamente, pelo crescimento
    longitudinal e transversal da planta.

42. Os processos de divisão celular são comandados e coordenados pelo núcleo celular, por meio dos
cromossomos. Existem dois tipos básicos de divisão celular: a mitose e a meiose e é fundamental saber
compará-los pois algumas doenças resultam de alterações nesses tipos básicos de divisão celular. A
Síndrome de Down, por exemplo, é provocada por erros na divisão celular que ocorrem principalmente
durante a formação dos gametas. As afirmações elencadas abaixo fazem comparações entre mitose e
meiose. Assinale a opção incorreta:

a) a mitose resulta em duas células geneticamente iguais à célula original, enquanto a meiose resulta
    em quatro células, cada uma com a metade dos cromossomos da célula inicial.
b) no processo mitótico, a duplicação do DNA antecede duas divisões celulares, enquanto na meiose a
    duplicação do DNA antecede apenas uma duplicação do núcleo.
c) durante a metáfase mitótica os cromossomos atingem o máximo de condensação e ficam alinhados
    no equador celular, formando a placa metafásica. Na metáfase I da meiose os cromossomos
    homólogos encontram-se emparelhados na placa metafásica.
d) na mitose não ocorre permuta entre os genes presentes nos cromossomos; na meiose normalmente
    ocorre permuta gênica entre os cromossomos homólogos durante a prófase I quando esses estão
    unidos pelo quiasma.
e) a anáfase I caracteriza-se pela separação do par de cromossomos homólogos, indo um cromossomo
    duplicado de cada par para os pólos opostos da célula; na anáfase mitótica ocorre separação dos
    centrômeros e conseqüente separação das cromátides-irmãs.



43. O metabolismo energético é compreendido como o conjunto das atividades metabólicas da célula
relacionado com a transformação da energia. A luz solar, fonte de energia mais importante para os
seres vivos, é captada e transformada em energia química por seres autótrofos. A energia armazenada
nas ligações químicas das moléculas orgânicas pode ser liberada e empregada na execução das mais
diversas funções da célula.
Nas células eucarióticas, as atividades supracitadas ocorrem com a participação dos cloroplastos ou das
mitocôndrias. Assinale a alternativa que relaciona os referidos orgânulos às suas respectivas funções ou
estruturas:

a) o cloroplasto realiza a fotossíntese a partir de gás carbônico e água, produzindo matéria orgânica
    como a  glicose e liberando o oxigênio; a mitocôndria realiza a respiração celular consumindo
    matéria orgânica e oxigênio e liberando gás carbônico e água que serão utilizadas como matéria-
    prima na fotossíntese.
b) as mitocôndrias são formadas por três componentes principais: o envelope, os tilacóides e o estroma;
    os cloroplastos são formados pelas cristas cloroplastídias e por ribossomos menores que os
    ribossomos citoplasmáticos.
c) a mitocôndria realiza a respiração celular consumindo gás carbônico e água e produzindo glicose e
    oxigênio; o cloroplasto realiza a fotossíntese consumindo matéria orgânica e oxigênio e liberando
    gás carbônico e água.
d) os cloroplastos apresentam dupla membrana, em cujas cristas encontram-se os pigmentos
    fotossintetizantes; nas mitocôndrias, a dupla membrana forma projeções chamada tilacóides onde
    estão as enzimas respiratórias.
e) nas bactérias, a síntese de substâncias orgânicas acontece nos cloroplastos na ausência da luz solar
    enquanto a degradação de moléculas orgânicas ocorre nas mitocôndrias por um processo chamado
    fermentação, que não necessita de oxigênio.

44. “A vitamina C é considerada uma das substâncias mais seguras da farmacopéia. No entanto, seu
uso em altas doses por tempo prolongado pode levar à formação de cálculos renais, devido ao acúmulo
de um de seus derivados, o ácido oxálico. Outra contra-indicação do uso prolongado de altas doses de
vitamina C é o aumento da absorção de ferro pelo intestino, levando a uma intoxicação por excesso
desse elemento. Doses elevadas (2g ao dia) de vitamina C apenas com fim terapêutico, ou seja, por
alguns dias, normalmente não ocasionam problemas”.

(Revista Ciência Hoje / Vol. 26, n° 154 / Outubro 1999)
Sobre as vitaminas e os sais minerais assinale a alternativa incorreta:

a) o fósforo é um elemento que compõe as moléculas de DNA e ATP, além de participar da formação e
    manutenção dos ossos e dentes.
b) a vitamina D é encontrada na gema do ovo e em derivados do leite, podendo ser produzida na pele
    humana, a partir do ergosterol, por ação dos raios solares.
c) o cálcio é componente da hemoglobina e da mioglobina, pigmentos que possuem grande afinidade
    com gases respiratórios, principalmente o oxigênio.
d) a carência de retinol ou vitamina A ocasiona problemas de visão como a cegueira noturna, além de
    problemas de pele seca e escamosa.
e) o iodo, mineral encontrado em peixes, frutos do mar e sal iodado é componente dos hormônios da
    glândula tireóide e sua falta pode levar à formação do bócio.



45. A química da vida é muito complexa e essencialmente baseada em compostos de carbono.
Depende de reações químicas que ocorrem dentro das células, na presença de água e num estreito
intervalo de temperatura. Mesmo a célula mais simples é muito mais complexa que qualquer outro
sistema químico. Com relação aos compostos químicos presentes nas células, indique a alternativa
correta de acordo com as proposições apresentadas:
I- As moléculas de glicídios são formadas por átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio.
II- As moléculas resultantes da união de muitos aminoácidos formam os ácidos nucléicos.
III- O aumento de temperatura, dentro de certos limites, aumenta a velocidade de uma reação
enzimática.
a) somente II e III estão corretas.
b) somente II está correta.
c) I, II e III estão corretas.
d) somente I está correta.
e) somente I e III estão corretas.

46. “Temos acompanhado em tempos recentes uma grande discussão sobre a pesquisa com células-
tronco, especialmente as embrionárias. O potencial de aplicação já não faz parte do futuro, e já há
casos, alguns pioneiros no Brasil, de pacientes com doenças crônicas beneficiados com essas técnicas
modernas. A questão tem se tornado mais polêmica quando se fala sobre a fonte das células-tronco a
partir das células embrionárias.”

(Ferriani, R. A., 2005 – Pesquisas com células embrionárias e reprodução assistida)

Tendo em vista o descrito no texto e o processo de desenvolvimento embrionário humano, indique a
alternativa incorreta:
a) por meio da placenta, a mãe fornece para o embrião alimento e oxigênio  através da conexão entre
    vasos sanguíneos materno e fetal.
b) em pesquisas com células-tronco embrionárias, as células de interesse são aquelas retiradas do
    embrião no estágio de blástula.
c) em uma gravidez normal, a implantação do embrião no útero ocorre por volta do sexto dia após a
    fecundação.
d) a diferenciação celular que ocorre durante as fases do desenvolvimento embrionário é decorrente da
    atividade gênica diferencial.
e) ectoderma, mesoderma e endoderma correspondem aos folhetos germinativos a partir dos quais se
    originam os diferentes órgãos e tecidos do corpo.

47. Um estudante realizou o seguinte experimento: adicionou a um recipiente com 500 mL de água
seis colheres de chá de sal, mexendo até dissolver. Mergulhou então rodelas de batata-inglesa no
recipiente e esperou cerca de 20 minutos para analisar o resultado. Procedimento semelhante é
realizado por cozinheiras que submergem as batatas, antes de serem fritas, em água com sal durante
alguns minutos e depois as colocam para escorrer. Tal procedimento, além de realçar o sabor, produz
um efeito biológico nas batatas. Assinale a alternativa que melhor explica o resultado obtido pelo
estudante e por cozinheiras, considerando os procedimentos mencionados:
a) quando imersas em água com sal as batatas amolecem, ficam mais fáceis de mastigar e mais
    saborosas.
b) a água com sal promove a hidratação do alimento tornando-o mais volumoso e mais saboroso.
c) a água lava o alimento e o sal elimina as bactérias alojadas nas células.
d) imersas em água com sal, as batatas perdem água, devido à diferença de concentração, fritam melhor
    e tornam-se mais crocantes e saborosas.
e) a água acelera os processos mitóticos e faz com que a batata ganhe água aumentando sua massa.



48. O fotoenvelhecimento é decorrente do efeito da radiação ultra-violeta do sol sobre a pele durante
toda a vida. O sol, que propicia momentos de lazer e que dá o bronzeado que aprendemos a considerar
como modelo de saúde e beleza, é também o principal responsável pelo envelhecimento cutâneo, pois
sua ação acumulativa sobre a pele faz surgir os sinais de envelhecimento. Sobre as características da
pele, indique a alternativa incorreta:

a) a epiderme confere ao corpo uma barreira física contra a entrada de microorganismos patogênicos
    por apresentar várias camadas de células intimamente unidas entre si.
b) o estrato córneo, que constitui a camada mais externa da epiderme, é formado por células mortas.
c) na derme verifica-se a ocorrência de terminações nervosas que permitem as percepções de pressão,
    dor, calor e frio.
d) as lesões por queimaduras demoram a cicatrizar devido ao lento processo de divisão celular das
    células epiteliais.
e) alguns tipos de leucócitos podem ser encontrados no tecido conjuntivo que forma a derme.

49. A hanseníase (ou lepra) é uma infecção crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae que
lesa principalmente a bainha de mielina (células de Schwann) dos nervos periféricos, diminuindo a
capacidade de detectar o toque, a dor, o calor e o frio. Como conseqüência, os indivíduos portadores da
doença podem queimar-se, cortar-se ou ferir-se sem perceber. A lesão de nervos periféricos também
pode causar fraqueza muscular, produzindo algumas vezes dedos em garra e uma deformidade
conhecida como “pé caído”. Por essa razão, os indivíduos com hanseníase podem ficar desfigurados.
Sobre os tecidos citados no texto acima, indique a alternativa correta:

a) a sinapse corresponde ao local em que há continuidade citoplasmática entre os neurônios.
b) a transmissão do impulso nervoso tende a ser mais veloz em neurônios que apresentam bainha de
    mielina.
c) os neurotransmissores são mediadores elétricos responsáveis pela transmissão do impulso
    nervoso ao longo do axônio de um neurônio.
d) a contração da musculatura esquelética é involuntária, dependendo de estímulos nervosos para
    ocorrer.
e) as fibras da musculatura lisa caracterizam-se por apresentar muitos núcleos periféricos.

50. A espermatogênese é um processo sensível a temperaturas elevadas. Para que esse processo ocorra
adequadamente, a temperatura nos testículos deve ser cerca de 4 ºC menor que a temperatura normal do
corpo humano, que geralmente é de 37 ºC. Isso explica porque os testículos ficam abrigados no saco
escrotal, fora da cavidade abdominal. Se um homem usar roupas muito justas, fizer exercícios
prolongados com roupas apertadas ou permanecer tempo prolongado em banhos de imersão com água
muito quente, a espermatogênese será temporariamente interrompida e só voltará a ocorrer quando a
temperatura nos testículos se aproximar de 33 ºC. Considerando a gametogênese humana, julgue a
alternativa incorreta :

a) a espermatogênese ocorre nos túbulos seminíferos.
b) ao nascer, as meninas já possuem todos os seus ovócitos primários formados nos ovários.
c) cada ovogônia gera quatro células haplóides, todas viáveis para o processo reprodutivo.
d) a produção de gametas é influenciada, direta ou indiretamente, pelos hormônios gonadotrópicos
    produzidos pela hipófise.
e) a partir da puberdade, as espermatogônias poderão originar espermatócitos primários por meiose.
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PS 6 2007 - TÉCNICOS SUBSEQÜENTES
MATEMÁTICA

01.  Para estimar o volume de madeira em uma área plantada com eucaliptos, usa-se uma medida
chamada de DAP. Essa medida eqüivale ao diâmetro do tronco da árvore obtido a uma altura
em que o tronco é considerado um cilindro.

Uma área de 12000 2m  está plantada com eucaliptos, o espaçamento entre as árvores numa
mesma linha é de 3 m , e entre as linhas, de 4 m , como mostra a figura abaixo. Sabendo que o
DAP médio e a altura média das árvores são 0,4 m  e 5 m , respectivamente; dentre as alternativas
abaixo, qual a melhor estimativa para o volume de madeira nessa área?
(Considere )14,3=π
a) 628 3m
b) 1200 3m
c) 300 3m
d) 1000 3m
e) 1820 3m

02.  Um carro perde aproximadamente 30% de seu valor após o primeiro ano de uso. Considerando
Y o preço do carro novo e X o seu preço após um ano, qual das equações abaixo relaciona esses
dois preços?

a) 0103 =+ YX
b) 0710 =− YX
c) 0310 =+ YX
d) 0310 =− YX
e) 0107 =+ YX

03.  Marta tem três blusas de frio, duas calças, três camisetas e dois casacos. Está fazendo frio e ela
decide se vestir com uma calça, acompanhada de uma camiseta e de um casaco ou com uma
calça acompanhada de uma blusa de frio. De quantos modos diferentes Marta pode se vestir?

a) 12
b) 18
c) 24
d) 72
e) 36

04.  Uma farmácia vende, em dezembro, 124 unidades de um determinado produto a R$ 15,00
cada. O dono da farmácia estima que, para cada R$ 1,00 de aumento no preço do produto, ele
deixará de vender 4 unidades. Se a cada mês ele aumentar R$ 1,00, considerando que o
primeiro aumento ocorrerá em janeiro, o mês em que sua renda será máxima é:

a) julho
b) setembro
c) outubro
d) agosto
e) novembro



05.  Seja “b” a solução da equação 1)(log)(log =−−− 7434 55 xx  , o valor de 2b – 3 é  igual:

a) cinco
b) quatro
c) três
d) dois
e) um

06.  Um muro de 4,80 m de altura projeta uma sombra de 1,50 m de extensão. Uma garota de 1,60
m de altura está em pé, na sombra. A que distância máxima ela pode estar do muro se pretende
ficar na sombra, em pé?

a) 1,0 m

b) 1,1 m

c) 0,5 m

d) 0,3 m

e) 1,5 m

07.  Para pavimentar um espaço de 20,00 dm3, é necessária uma saca de 40 kg de pré-mistura para
concreto. Quantas sacas de pré-mistura são necessárias para pavimentar um pátio de 5,00m x
6,00m x 0,10m?

a) 142
b) 100
c) 150
d) 112
e) 202

08.  O ponto de interseção entre as  retas (r) 5x+4y+2=0 e (s) 3x-4y-18=0 é:

a) ( )3,2
b) ( )3,2 −−
c) ( )1,2−
d) ( )3,2 −
e) ( )1,2



09. O hexágono da figura abaixo é regular e o seu lado vale “a”. Determine as coordenadas do seu
vértice C.

a) 





 3,

2
3 aa

b) ( )3,2 aa

c) 








2
3, aa

d) ( )aa,2

e) 








2
3,2 aa

10. Thaís está fazendo o curso de meio ambiente, e daqui a dois anos pretende cursar uma
especialização no exterior. Se ela depositar R$ 10000,00 no banco e se o rendimento for de 2%
ao mês (juros compostos), que  quantia ela terá (em R$) ao final do período?

a) 10000 (1,20)2 = 14400,00

b) 200 (1,20)24 = 15899,37

c) 10000 (1,02)24 = 16084,37

d) 10000 (1,02)2 = 10404,00

e) 10000 + (10000)(0,02)(24) = 14800,00
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x

y



LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto 1 para responder às questões de 11 a 17.
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Texto 1                                     AMOR AO SABER
Que me dêem uma boa razão para que os jovens se apaixonem pela Ciência. Para isso seria

necessário que os cientistas fossem também contadores de estórias, inventores de mitos, presenças
mágicas em torno das quais se ajuntassem crianças e adolescentes, à semelhança do flautista de
Hamelin, feiticeiro que tocava sua flauta encantada e os meninos o seguiam...

Todo início contém um evento mágico, um encontro de amor, um deslumbramento no olhar...
É aí que nascem as grandes paixões, a dedicação às causas, a disciplina que põe asa na imaginação e
faz os corpos voarem. Olho para os nossos estudantes, e não me parece que seja este o seu caso. E
eles me dizem que os mitos não puderam ser ouvidos. O ruído da guerra e o barulho das moedas
eram fortes demais. Quanto à flauta, parece que estava desafinada. O mais provável é que o flautista
se tivesse esquecido da melodia...

Não, não se espantem. Mitos e magia não são coisas de mundos defuntos e os mais lúcidos
sabem disso, porque não se esqueceram de sonhar. Em 1932, Freud escreveu uma carta a Einstein
que fazia uma estranha pergunta/afirmação: “não será verdade que toda Ciência contém, em seus
fundamentos, uma mitologia?” Dirão os senhores que não pode ser assim. Que mitologia é coisa da
fantasia, de falsa consciência, de cabeça desregulada. Já a Ciência é fala de gente séria, pés no chão,
olhos nas coisas, imaginação escrava da observação...

Pode ser. Mas muita gente pensa diferente. Primeiro amar, depois conhecer. Conhecer para
poder amar. Porque, se se ama, os olhos e os pensamentos envolvem o objeto, como se fossem mão,
para colhê-lo. Pensamento a serviço do corpo, Ciência como genitais do desejo, para penetrar no
objeto, para se dar ao objeto, para experimentar união, para o gozo. Lembram-se de Nietzche?
Pensamento, pequena razão, instrumento e brinquedo da grande razão, o corpo.

[...]
E é esta pergunta que estou fazendo: Que mágico, dentre nós, será capaz de conduzir o fogo

do amor pela Ciência? Que estórias contamos para explicar a nossa dedicação? Que mitos
celebramos que mostrem aos jovens o futuro que desejamos?

     (ALVES, Rubens de. Estórias de quem gosta de ensinar. São Paulo: Papirus.)

11. No primeiro parágrafo, o autor procura mostrar que:
a) os jovens não são motivados pela Ciência.
b) os jovens gostam de ouvir estórias.
c) várias razões demonstram a paixão dos jovens pela Ciência.
d) os jovens gostam de ouvir flauta.
e) a Ciência não passa de uma farsa.

12. Segundo o autor, a paixão pela Ciência decorre de:
a) os cientistas não serem inventores de mitos e sim tocadores desafinados de flautas.
b) existir um evento mágico no início da Ciência.
c) o ruído da guerra e o barulho das moedas serem fortes demais.
d) impossibilitar os estudantes de não ouvirem os mitos.
e) não haver flautistas a exemplo do flautista de Hamelin.



13. Um dos pressupostos usados pelo autor para escrever o texto é:
a) O saber é mais forte que o amor.
b) A escola nunca ensina o aluno a pensar em mitos.
c) A ausência dos mitos na escola.
d) As diferentes formas de pensamento dos cientistas sobre o amor.
e) O desamor dos jovens estudantes pela Ciência.

14. Considere estas afirmações em relação ao texto 1:
I. O emprego do pronome possessivo isso (linha 1) remete à possibilidade de paixão dos jovens

pela Ciência.
II. O pronome eles (linha 8) retoma o termo “cientistas” (linha 2).
III. A forma verbal espantem (linha 11) pode ter por referente o termo “os senhores” (linha 14).

Está CORRETO apenas o que se afirma em:
a) I.
b) II.
c) I e II.
d) I e III.
e) II e III.

15. No segundo parágrafo do texto 1, somente um que introduz uma oração com valor de
adjetivo. Marque a opção em que isso ocorre.

a) “É aí que nascem as grandes paixões...” (linha 6)
b) “... a disciplina que põe asa na imaginação...” (linha 6)
c) “... e não me parece que seja este o seu caso.” (linha 7)
d) “E eles me dizem que os mitos não puderam ser ouvidos.” (linhas 7 e 8)
e) “O mais provável é que o flautista se tivesse esquecido da melodia...” (linhas 9 e 10)

16. Marque a opção em que a afirmativa é INADEQUADA.
a) Na oração em torno das quais se ajuntassem crianças e adolescentes (linha 3), pode-se

substituir, sem desrespeitar a norma gramatical, o pronome as quais  pelo que.
b) Em eram fortes demais (linha 9), o termo demais tem a mesma classe no segmento esforçar-se

demais.
c) Na oração que o flautista se tivesse esquecido da melodia... (linhas 9 e 10), o pronome se pode ser

colocado entre as formas verbais; nesse caso, caracterizará marca da fala brasileira.
d) Em Porque, se se ama, os olhos e os pensamentos envolvem o objeto (linha 18), o primeiro se é

conjunção e o segundo, pronome.
e) O autor preserva a coerência textual e a correção gramatical ao empregar o marcador coesivo

esta (linha 23), porque se refere ao que se vai dizer.

17. “Quanto à flauta, parece que estava desafinada” (linha 9). Considerando as modificações
processadas nesse segmento, marque a opção em que NÃO deveria ocorrer o sinal indicativo
da crase.

a) Quanto àquela flauta, parece que estava desafinada.
b) Quanto às flautas, parece que estavam desafinadas.
c) Quanto àquele flautim, parece que estava desafinado.
d) Quanto à flautas, parece que estavam desafinadas.
e) Quanto à flauta doce, parece que estava desafinada.



Leia o texto 2, para responder às questões de 18 a 20.
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Texto 2                                            CANÇÃO DE PAZ
Antes que a verdade mude de nome
antes que a tempestade escureça o céu
antes que as estrelas emigrem com as pombas
antes que os peixes do mar sejam dizimados pela bomba atômica
Antes que o girassol do medo volte a despontar sobre as nossas cabeças
antes que a fome e o desamor e a solidão
acabem de uma vez com todos os meninos da América Latina
Antes que a rosa do tempo feneça
antes que a inocência perca a identidade
antes que a infância se converta em mito veloz
antes que o enigma do corpo seja violado em praça pública
Tece teu sigilo e teu sonho
tece o tempo presente e o tempo futuro
tece a esperança e a liberdade
tece a palavra justa e uma canção de paz para a dor do homem

Francisco Carvalho

18. Marque V para as afirmativas verdadeiras, F para as falsas e, a seguir, assinale a opção que
contém a seqüência CORRETA.

(  )  O uso da locução temporal antes que expressa, nas três primeiras estrofes, um fato posterior a
outro.

(   ) O emprego do modo subjuntivo marca, nessas estrofes, a certeza de um mundo de sonhos.
(   ) A função conativa da linguagem é marcada pelo modo imperativo em toda a última estrofe.
(   ) A última estrofe não estabelece atitudes coerentes com as anteriores pelo processo verbal tecer.
a) V – V – F –V
b) F – V – F – F
c) V – F – V – F
d) F – V – F – V
e) F – F – V – F

19. Assinale a opção em que a reescrita do verso NÃO obedece à norma culta da língua escrita.
a) 1. “antes que a tempestade escureça o céu” (v. 2)

2. Antes de a tempestade escurecer o céu.
b) 1. “antes que as estrelas emigrem com as pombas” (v.3)

2. Antes de as estrelas emigrarem com as pombas.
c) 1. “antes que os peixes do mar sejam dizimados pela bomba atômica” (v. 4)

2. Antes da bomba atômica dizimar os peixes do mar.
d) 1. “antes que a inocência perca a identidade” (v. 9)

2. Antes de perder à identidade a inocência.
e) 1. “antes que o enigma do corpo seja violado em praça pública” (v. 11)

2. Antes de violarem, em praça pública, o enigma do corpo.

20. Em relação às três primeiras estrofes, todas as afirmativas são verdadeiras, EXCETO:
a)   O texto pressupõe a insegurança do homem diante do fim da paz.
b) As orações da primeira estrofe têm sempre a mesma estrutura: conjunção + substantivo + verbo.
c) Predominam verbos no modo subjuntivo.
d) A anáfora é o recurso estilístico presente na maioria dos versos.
e) Predomina a função metalingüística da linguagem.



FÍSICA

NOTA: Onde for necessário, considere o valor da aceleração da gravidade (g) igual a 10 m/s².

21. Supondo que durante os processos de arrancada e freada os movimentos dos carros de
Fórmula 1 sejam uniformemente variados, suas acelerações na arrancada e na freada são,
respectivamente, iguais a:

a) 0,8 g e 9,6 g
b) g e 3,0 g
c) g e 9,6 g
d) 1,2 g e 9,6 g
e) 1,2 g e 3,6 g

22. Qual, aproximadamente, o valor da velocidade média (em km/h) desenvolvida pelo carro na
volta mais rápida do Grande Prêmio de Monza de 2004?

a) 200
b) 245
c) 257
d) 300
e) 345

23.  Qual o valor médio da força resultante atuante no carro durante uma arrancada?

a) 7,2 kN
b) 4,2 kN
c) 6,4 kN
d) 8,0 kN
e) 9,6 kN

A CORRIDA DE FÓRMULA 1

A Fórmula 1 é uma das competições esportivas que despertam mais interesse em
todo mundo. Funciona como se fosse um laboratório da indústria automobilística
para testes de motores, novos materiais, componentes eletrônicos, suspensão,
câmbio, freios, pneus, lubrificantes, combustíveis e itens de segurança. Além disso,
há uma disputa, na qual contam todas as habilidades do piloto bem como as
soluções tecnológicas utilizadas pelas equipes durante a temporada. Podemos
afirmar que seus carros atualmente são os mais velozes do planeta em pistas com
diversos tipos de traçados e que exigem freadas e arrancadas bruscas, curvas em
altas e baixas velocidades, subidas e decidas. Para se ter uma idéia, na
arrancada, um carro de Fórmula 1, cuja  massa é 6,0 x 102 kg e que possui um
motor com potência de 800 cv, consegue ir de 0 a 216 km/h em apenas 5,0
segundos. Nas freadas, reduz-se sua velocidade de 360 km/h para 72 km/h em 50
metros de pista. Na temporada de 2004 a velocidade máxima atingida foi de 362
km/h no circuito de Monza, na Itália, cuja extensão da pista é de 5 793 metros e a
volta mais rápida foi completada em 1:21.046 minutos.



24. Sabendo-se que 1 cv = 735 watts, qual é o rendimento do motor  do carro durante uma
arrancada?

a) 27 %
b) 37 %
c) 45 %
d) 55 %
e) 63 %

25. O aumento do uso do capacete por motociclistas tem sido atribuído à multa imposta por lei.
Melhor seria se todos tivessem noção do risco que correm sem a proteção deste acessório.
Para ilustrar essa observação, considere um motociclista que, após colidir com um carro, é
lançado, de cabeça, a 72 km/h, contra um muro. O impacto do motociclista contra o muro
pode ser comparado ao choque dele próprio contra o chão, após uma queda livre, de uma
altura igual a:

a)  5 m
b)  10 m
c)  15 m
d)  20 m
e)  25 m

26. O gráfico abaixo (Pressão x Volume) mostra a evolução de uma massa gasosa ideal, desde um
estado I, passando por um estado II e chegando, finalmente, a um estado III. Sejam T1, T2 e
T3, as temperaturas absolutas do gás quando, respectivamente, estavam nos estados I, II e III.

Assim, pode-se afirmar que:

a) T1 = T2 = T3
b) T1 > T2 = T3
c) T1 > T2 > T3
d) T1 < T2 < T3
e) T1 < T2 = T3

27. Dois objetos A e B são constituídos do mesmo material e recebem a mesma quantidade de
calor. Observa-se que a variação da temperatura do objeto A é a metade da variação da
temperatura do objeto B. Podemos, então, afirmar que:

a) o coeficiente de dilatação de A é a metade do de B.
b) o calor específico de A é o dobro do de B.
c) a capacidade térmica de B é o dobro da de A.
d) o calor específico de B é o dobro do de A.
e) a capacidade térmica de A é o dobro da de B.



28. Um gás ideal está aprisionado em um recipiente cilíndrico, graduado em litros, através de um
êmbolo que exerce sobre ele uma pressão constante de 1,1 . 105 Pa, conforme a figura 1. O gás
recebe 5,5 . 10² J de calor e empurra o êmbolo para a posição representada na figura 2. Nessa
expansão, o trabalho realizado pelo gás e o aumento da energia interna, em joules, são
respectivamente,

a) 2,2 . 10³ e 2,5 . 10²
b) 5,5 . 10² e zero
c) 2,2 . 10² e 3,3 . 10²
d) 3,3 . 10² e 3,3 . 10²
e) 2,2 . 105 e 5,5 . 10-2

29. Numa experiência de laboratório de física coloca-se num recipiente de isopor, que é bom
isolante térmico,  uma mistura de água e gelo em equilíbrio térmico. A passagem de calor do
meio ambiente para o interior do isopor pode ser estimada pela variação da massa  (Q) de gelo
presente no interior  do isopor. Num dia quente, mediu-se essa variação obtendo-se os
resultados indicados no gráfico. Assim, podemos estimar que a taxa de transferência de calor
através das paredes do isopor foi de

a) 50 kJ/h.
b) 100 kJ/h.
c) 160 kJ/h.
d) 190 kJ/h.
e) 320 kJ/h.

30. A figura abaixo representa um raio de luz monocromática refratando-se do meio A para o meio
B. Qual o valor do índice de refração do meio B em relação ao meio A?

a) 1,33
b) 0,75
c) 0,80
d) 0,60
e) 1 ,00



QUÍMICA

31. Um elétron mais energético de um átomo encontra-se em um orbital preenchido e apresenta os
seguintes conjuntos de números quânticos:

n = 3 l = 1         m = 0             s = ± ½

Com relação às propriedades periódicas desse elemento é incorreto afirmar que:

a) possui alta eletronegatividade quando comparado a metais.
b) é um halogênio do 3º período, apresentando assim uma alta afinidade eletrônica.
c) é um metal alcalino, sendo por isso muito eletronegativo.
d) possui baixa eletropositividade pois apresenta tendência a receber elétrons.
e) com elementos menos eletronegativos, pode fazer ligações iônicas.

32. Há 2400 anos, Hipócrates já recomendava folhas de salgueiro para doenças e trabalhos de
parto. Hoje, a aspirina - ácido acetilsalicílico (C9H8O4) - é a droga mais popular em todo o mundo.
Estima-se que já tenha sido consumido 1 x 1012 tabletes de aspirina (A.A.S.). À cada ano, 50.000
tabletes de aspirina são vendidos mundialmente, isso sem contar as outras formas com que o A.A.S.
aparece no mercado, quer seja em outras marcas da aspirina ou, ainda, com outros analgésicos,
cafeína ou vitamina C. Considerando-se sua importância, pede-se que seja determinado o número
aproximado de átomos de carbono presentes em uma dose que contém 450 mg de aspirina.

Dados: Massas atômicas: C = 12;         O = 16;                 H = 1.
            Constante de Avogadro = 6,0 x 1023 partículas/mol.

a) 1,35 x 1022

b) 3,01 x 1023

c) 1,75 x 1010

d) 2,70 x 1024

e) 6,02 x 1019

33. Analise as afirmações abaixo e marque a que estiver  incorreta:

a) as substâncias simples formadas por halogênios dispostas em ordem crescente de ponto de
    ebulição apresentam a seguinte disposição: F2 < Cl2 < Br2 < I2.
b) os gases nobres, nas condições ambientes, apresentam átomos estáveis isolados, isto é, não
     unidos a outros átomos.
c) ligas metálicas são materiais com propriedades metálicas que contém dois ou mais elementos dos
    quais, pelo menos um deles, é metal; o ouro 18 quilates é uma liga composta por Au, Ag e Cu
    enquanto o latão é uma liga formada por Cu e Sn.
d) o diamante e a grafite são formas alotrópicas do carbono.
e) volumes iguais de água e gasolina não se misturam porque suas moléculas diferem quanto à
    polaridade.



34. Dentre as alternativas abaixo, indique a que estiver correta:

a) indicador ácido-base é uma substância que apresenta uma determinada coloração em meio ácido
    e outra em meio básico; o papel de tornassol azul, por exemplo, na presença de ácidos apresenta
    coloração azul e na presença de bases, coloração vermelha.
b) a dissolução iônica consiste na separação de íons de uma substância iônica.
c) toda substância molecular ao ser dissolvida em água conduz corrente elétrica como, por exemplo,
    o HCl.
d) os ácidos HCl, HBr, H2S e HClO4 são considerados ácidos fortes.
e) as bases KOH, NaOH e NH4OH são exemplos de bases solúveis em água.

35. Corrosão é um processo que consiste na deterioração dos materiais pela ação química ou
eletroquímica do meio, podendo ser vista como nada mais que a tendência para o retorno a um
composto estável. Com exceção de alguns qualificados de nobres, os metais são quase sempre
encontrados na natureza na forma de compostos: óxidos, sulfetos, etc. Isso significa que tais
compostos são as formas mais estáveis para os metais. Assim, por exemplo, quando uma peça de
aço enferruja, o ferro, principal componente, está retornando à forma de óxido, que é o composto
original do minério, conforme demonstrado nas reações não balanceadas abaixo:

I - Fe + O2 + H2O → Fe(OH)2

II - Fe(OH)2 + O2 + H2O → Fe(OH)3 (ferrugem)

Muitas vezes a ferrugem é representada por  Fe2O3.3H2O.
Sabendo-se que a corrosão de um portão de ferro originou 321 kg de ferrugem, determine a massa
do portão de ferro:

Dados: Massas atômicas: Fe = 56;       O = 16;            H = 1.

a) 56 kg
b) 28 kg
c) 560 kg
d) 168 kg
e) 112 kg

36. Em um acidente, um caminhão tombou e derramou ácido sulfúrico na pista, congestionando
todo o trânsito. Para neutralizar completamente o ácido derramado, foram adicionadas 15,2
toneladas de cal viva (óxido de cálcio), com 95% de pureza. Qual a massa aproximada, em
toneladas, de ácido derramado na pista?

Dados: Massas atômicas: H = 1;          S = 32;            O = 16;             Ca = 40.

a)14,0
b) 25,0
c) 15,2
d) 27,0
e) 20,0



37. Complete as lacunas da coluna abaixo com os compostos do quadro, de modo que as
informações dadas sejam referentes ao composto indicado:

(         ) é um óxido neutro, capaz de reagir com a hemoglobina que existe no nosso sangue,
            impedindo-a de transportar oxigênio.
(         ) é uma base pouco solúvel, contida no leite de magnésia.
(         ) é uma base forte, sólido iônico branco, muito higroscópico, com efeito corrosivo sobre a
             pele, popularmente conhecida como soda caústica.
(         ) é um sal conhecido vulgarmente como barrilha, utilizado na fabricação de vidros.
(         ) seu nome é carbonato ácido de sódio ou hidrogeno-carbonato de sódio.
(         ) quando em solução aquosa possui a capacidade de corroer vidros, por isso deve ser
             guardado em frascos plásticos.

CO2 HCl Na2CO3

NaOH Mg(OH)2 HF
CO Ca(OH)2 NaHCO3

Após completar a coluna, marque a alternativa que contém a seqüência correta:

a) CO2,  NaOH,  Mg(OH)2,  NaHCO3,  Na2CO3,  HCl.
b) CO,  Mg(OH)2,  NaOH,  Na2CO3,  NaHCO3,  HCl.
c) CO2,  Mg(OH)2,  NaOH,  Na2CO3,  NaHCO3,  HF.
d) CO2,  Ca(OH)2,  Mg(OH)2,  NaHCO3,  Na2CO3, HF.
e) CO,  Mg(OH)2,  NaOH,  Na2CO3,  NaHCO3,  HF.

38. Muitas são as teorias sobre a estrutura atômica da matéria ou modelo atômico. Atualmente, é
aceito o Modelo da Mecânica Quântica ou da Nuvem eletrônica para definir a estrutura atômica.
Sobre a evolução das teorias dos modelos atômicos foram feitas as seguintes afirmações:

I - Segundo Bohr, os elétrons podem ocupar apenas certas órbitas especiais ao redor do núcleo
     chamadas órbitas estacionárias.
II - Thomson colocou por terra o modelo do átomo indivisível e apresentou seu modelo, conhecido
      também como o "modelo de pudim com passas".
III – De acordo com Dalton, o átomo é formado por um núcleo muito pequeno em relação ao seu
        tamanho, com carga positiva, no qual se concentra praticamente toda a massa do átomo.
IV - O modelo atômico de Rutherford também é conhecido como "modelo da bola de bilhar".
V - Sommerfeld postulou a existência de órbitas não só circulares, mas também elípticas.

São corretas:

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



39. A equação química é a forma de se representar uma reação química. Símbolos e números são
utilizados para descrever os nomes e as proporções das diferentes substâncias que entram nestas
reações. Os reagentes são mostrados no lado esquerdo da equação e os produtos no lado direito. Em
uma reação química a matéria não é criada e nem destruída, porém a ocorrência de uma reação
química é indicada pelo aparecimento de, pelo menos uma, ou mais substâncias diferentes das que
existiam antes. Considere as reações abaixo e assinale a alternativa correta:

I- Zinco metálico reagindo com ácido clorídrico.
II- Nitrato de prata reagindo com cloreto de cálcio.
III- Ácido sulfúrico reagindo com carbonato de sódio.

a) a reação I é classificada como de dupla troca e a liberação de gás cloro é uma evidência da
    ocorrência da reação.
b) o precipitado cloreto de prata é uma evidência da ocorrência da reação de síntese entre o nitrato
    de prata e o cloreto de cálcio.
c) a reação III é uma reação de dupla troca e a evidência da ocorrência dessa reação é a liberação de
    gás carbônico.
d) as reações II e III são reações de dupla troca e a evidência da ocorrência dessas reações é a
    formação de precipitado.
e) as reações I e III são reações de decomposição e a liberação de gás é uma evidência da ocorrência
    dessas reações.

40. Cada cidadão produz, em média, 22 toneladas anuais de CO2, um dos gases responsáveis pelo
efeito estufa. Por meio de uma “calculadora ambiental” é possível somar quanto uma pessoa lança
desse gás no ar em função de suas atividades. A partir daí, estima-se o número de mudas que ela
terá de plantar. No Brasil, quem pratica essas ações pode dizer que está neutralizando.

                                      (Trecho retirado da reportagem “ A batalha contra o carbono”, Istoé Online, 08/11/2006).

De posse das informações do texto, calcule quantas moléculas de CO2 são emitidas anualmente por
uma pessoa e o volume correspondente desse gás que é liberado, nas CNTP.

Dados:            Massas atômicas: C = 12;         O = 16.
                       Constante de Avogadro = 6,0 x 1023 partículas/mol.
                       Volume molar = 22,4 L/mol.

a) 3,0 x 1029 moléculas e 6,7 x 1030 L
b) 6,0 x 1029 moléculas e 1,1 x 107 L
c) 1,3 x 1031 moléculas e 3,0 x 1032 L
d) 3,0 x 1029 moléculas e 1,1 x 107 L
e) 6,0 x 1029 moléculas e 6,7 x 107 L



BIOLOGIA

41. Observe as figuras abaixo e marque a alternativa correta:

a) as letras C e D correspondem, respectivamente, aos gametófitos de gimnospermas e
angiospermas.

b) a dupla fecundação acontece tanto em gimnospermas quanto em angiospermas e resulta na
    formação do zigoto (2n) e do endosperma (3n).
c) A e B representam a fase esporofítica (n), enquanto C e D correspondem à fase gametofítica (2n).
d) a semente formada em gimnospermas e angiospermas corresponde ao ovário desenvolvido.
e) nas angiospermas a fecundação independe da água para acontecer, o que garante a esse grupo
    uma maior diversidade quando comparadas às gimnospermas.

42. Observe a figura:

Considerando os sais minerais envolvidos no processo ilustrado, assinale a alternativa incorreta:

a) os íons sódio e potássio atuam na transmissão do impulso nervoso.
b) o cálcio atua na contração muscular e interfere na transmissão do impulso nervoso.
c) o ferro é componente da mioglobina, pigmento capaz de armazenar oxigênio nas fibras
     musculares.
d) o fósforo é essencial para a formação do ATP, molécula capaz de armazenar energia nas fibras
    musculares.
e) o potássio participa do controle metabólico dos neurônios e das fibras musculares, visto que
    compõe as moléculas dos ácidos nucléicos.



43. Em relação aos vírus e suas principais viroses, temos as afirmações seguintes:

I.  Todos os vírus são endoparasitas celulares e independem de substâncias das células parasitadas
     para sua reprodução.
II. Não há tratamento específico para as viroses; os antibióticos são eficientes apenas no combate a
     bactérias e fungos e a profilaxia das viroses é feita pela vacinação (imunização através da
     inoculação de anticorpos).
III. A febre amarela urbana é transmitida ao homem pelo mosquito Aedes aegypti; já a febre
      amarela silvestre é transmitida ao homem principalmente através da picada de mosquitos do
      gênero Haemagogus, normalmente restrito às matas.
IV. A dengue é transmitida aos seres humanos pela picada de fêmeas de mosquitos Aedes aegypti,
      as quais apresentam hábitos noturnos, vivem próximo às habitações humanas e se reproduzem
      em águas paradas.
V. Os Príons são partículas não infecciosas constituídas apenas por filamentos protéicos.

Considerando os conhecimentos atuais, assinale a opção correta:

a) apenas I, III e V estão certas.
b) apenas II é verdadeira.
c) apenas I, II e III são verdadeiras.
d) apenas III está correta.
e) I, II, III, IV e V estão corretas.

44. Nas frases abaixo, as lacunas ficariam preenchidas corretamente pela alternativa:

I. A Wuchereria bancrofti, também denominada vulgarmente de __________ , causa no homem
___________________.

II. A classe _____________ é constituída por animais endoparasitas. Nela, existem duas espécies
de tênias: a Taenia solium e a Taenia saginata, vulgarmente chamadas  ___________________

III. O Nematelminto __________________________ causa a doença conhecida como enterobiose,
que pode ser transmitida de modo direto ou indireto, por _______________________________.

IV. O Ancylostoma braziliensis é o causador da doença conhecida popularmente como
________________________, sendo transmitida por  _________________________________

V. Os ______________ são os únicos animais representantes do Filo _____________ de vida livre.

a) cisticercose, teníase, Trematoda, lombrigas, Ascaris lumbricoides, água contaminada, amarelão,
    alimentos contaminados, Cestódeos, Nematoda.
b) lombriga, amarelão, Turbelários, solitárias, Wuchereria bancrofti, relações sexuais, teníase,
     ingestão de alimentos contaminados, Cestódeos,  Platyhelminthes.
c) Filária, elefantíase, Cestoda, solitárias, Enterobius vermicularis, alimentos contaminados, bicho
    geográfico, penetração ativa de larvas na pele, Turbelários, Platyhelminthes.
d) Cestoda, toxoplasmose, Trematoda, solitárias, Ancylostoma braziliensis, fezes de cães e gatos,
    amarelão, penetração ativa de larvas na pele, Turbelários, Nematoda.
e) Oxiurose, intenso prurido anal, Cestoda, lombriga, Necator americanus, relações sexuais, teníase,
    picada do mosquito do gênero Culex, Cestódeos, Platyhelminthes.



45. Leia atentamente o texto a seguir:

 A descoberta de Fire e Mello (RNA de interferência ou RNAi) ajudou a mostrar que as funções do
 RNA na célula vão muito além de simplesmente transportar as informações do DNA para o
 citoplasma da célula, como se acreditou durante décadas. A importância do mecanismo de RNAi é
 que ele permite a degradação do RNAm de um gene específico e, com isso, o silenciamento de sua
 expressão, mostrando-se um processo fundamental na regulação da informação genética [...]

                                                                                                        Ciência Hoje On-line 2/10/2006

Considerando os ácidos nucléicos e a síntese protéica, assinale a alternativa incorreta:

a) a molécula de DNA mantém a seguinte proporção entre os nucleotídeos: A +C = T + G.
b) a síntese protéica ocorre no citoplasma, no entanto, certas proteínas podem retornar ao núcleo
    para auxiliar em processos vitais como, por exemplo, a duplicação do DNA.
c) a molécula de DNA é codificante em sua totalidade, sendo transcrita em algum tipo de RNA.
d) durante a tradução, é o RNAm (códon) que determina os tipos e a seqüência de aminoácidos no
     polipeptídeo em formação.
e) os ribossomos, essenciais à síntese protéica, são constituídos por RNAr e proteínas

46. Na figura abaixo observa-se fungos crescendo sobre uma fatia de pão velho.

Sobre os fungos, foram feitas as seguintes afirmações:

I. Apresentam digestão extra corpórea, o que lhes confere grande importância na ciclagem de
nutrientes.

II. Compartilham com as plantas características como a presença de parede celular e amido como
substância de reserva.

III. Podem provocar doenças em plantas (ex.: ferrugem) e em humanos (ex.: micoses).
IV. A espécie Saccharomyces cerevisae (levedura) tem sido amplamente utilizada na preparação de

bebidas e alimentos fermentados.

Estão corretas:

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



47. O Reino Monera compreende as bactérias e as cianobactérias, que são seres procariontes. De
acordo com seus conhecimentos, assinale a alternativa errada:

a) atualmente, os procariontes são classificados em dois grandes grupos, com base na análise do
    RNAr  e em outras características: Arqueobactérias e Eubactérias.
b) apesar da maior parte dos procariontes possuir parede celular, existe um grupo de bactérias
    chamado micoplasma, que não possui parede celular e pode ser encontrado principalmente nos
    solos, esgotos e ainda como parasitas de animais e plantas.
c) algumas espécies de bactérias atuam como decompositores, outras são fotossintetizantes
    (cianobactérias) e existem também espécies quimiossintetizantes.
d) certas espécies vivem em associação com outros organismos trazendo-lhes benefícios, como é o
    caso das bactérias da flora intestinal do homem, que produzem vitamina E.
e) as bactérias possuem alto poder de reprodução assexuada por bipartição, onde uma única célula
    bacteriana pode dar origem a milhares de descendentes genéticamente idênticos.

48. Toda e qualquer alteração ocorrida no ambiente que provoque desequilíbrio e prejudique a
vida é considerada poluição ambiental. A ação antropogênica tem provocado muitas alterações
aquáticas, sejam elas quantitativas e qualitativas, tais como:

I. Contaminação de lençóis freáticos.
II. Diminuição da umidade do solo.
III. Enchentes e inundações.

Pode-se afirmar que as principais ações humanas associadas às alterações I, II e III são,
respectivamente:

a) uso de fertilizantes e aterros sanitários / desmatamento/ impermeabilização do solo urbano.
b) uso de fertilizantes e aterros sanitários/ lançamento de gases poluentes / canalização de córregos
    e rios.
c) lançamento de gases poluentes / lançamento de lixo nas ruas / construção de aterros sanitários.
d) lançamento de lixo nas ruas / uso de fertilizantes / construção de aterros sanitários.
e) construção de barragens / uso de fertilizantes / construção de aterros sanitários.

49. Considerando o processo digestório em humanos, marque a alternativa incorreta:

a) os processos físicos e químicos da digestão iniciam-se na boca.
b) a insalivação é um exemplo de como o sistema nervoso pode atuar sobre a digestão.
c) no intestino delgado, os nutrientes passam, via capilares sangüíneos, para a circulação.
d) os hidratos de carbono, ao final do processo digestório, podem ser utilizados na respiração
    celular ou ficar armazenados na forma de glicogênio no fígado e nos músculos.
e) os resíduos nitrogenados resultantes do processo digestório são eliminadas na forma de uréia,
    juntamente com as fezes.

50. Várias são as doenças provocadas por protozoários. Nas alternativas abaixo, identifique aquela
em que o protozoário, seu agente transmissor e a doença causada estão incorretamente
relacionadas:

a) Trypanosoma gambiense, picada da mosca tse-tsé (Glossina palpalis), doença do sono.
b) Balantidium coli, relações sexuais e água contaminada, Disenteria.
c) Leishmania braziliensis, picada do mosquito conhecido popularmente como mosquito palha,
    úlcera de Baurú.
d) Trichomonas vaginalis, relações sexuais e objetos contaminados, Tricomoníase.
e) Leishmania donovani, picada do mosquito Phlebotomus, leishmaniose visceral (calazar).



PS 1 2008 - TÉCNICOS SUBSEQÜENTES

MATEMÁTICA

01. O gráfico abaixo representa uma função y = f(x), definida no intervalo [-1;5]. Assinale a
opção incorreta a respeito da função representada no gráfico abaixo.
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a) O valor máximo dessa função é 9.
b) O conjunto {-1≤ x ≤ 5/ f(x) = 2,3} contém somente 2 elementos.
c) f(x) < 9,4 para todo x no intervalo [-1;5].
d) f(f(4)) > 2,3
e) f(3) > f(4)

02. Para calcular aproximadamente a área, em m2, da superfície corporal de uma pessoa, uma

fórmula matemática é dada por S(p) = 
100
11 p 3

2

, na qual p é a massa da pessoa em quilogramas.

Considere uma criança de 8 kg. A massa que a criança terá quando a área de sua superfície corporal
duplicar (use 2 =1,4) será:
a)  44,8 kg
b)  22,4 kg
c)  45,8 kg
d)  22,9 kg
e)  34,7 kg

03. João possui um terreno de 1000m2, onde pretende construir uma casa. Ele impõe ao
engenheiro responsável pela planta as seguintes condições: a área destinada ao lazer (piscina,
churrasqueira, etc.) deve ter 200m2; a área interna da casa e de lazer devem ultrapassar 50% da área
total do terreno; além disso, o custo para construir a casa deverá ser, no máximo, de R$200 000,00.
Sabendo-se que o m2 construído nessa região custa R$500,00, a área interna da casa que o
engenheiro poderá projetar será entre:
a) 200 e 300m2

b) 300 e 400m2

c) 200 e 400m2

d) 300 e 500m2

e) 200 e 500m2



04. Um biscoito é composto por açúcar, farinha de trigo e manteiga. A quantidade de farinha de
trigo é o dobro da quantidade de açúcar. Os preços por quilograma do açúcar, da farinha de trigo e
da manteiga são, respectivamente, R$1,00, R$1,60 e R$5,00. O custo por quilograma dos biscoitos,
considerando apenas esses ingredientes, é de R$2,84. Marque a opção em que se indica,
respectivamente, a quantidade, em gramas, de cada ingrediente em 1kg de massa de biscoito.
a) 200g de açúcar, 200g de farinha de trigo e 400g de manteiga.
b) 400g de açúcar, 200g de farinha de trigo e 200g de manteiga.
c) 400g de açúcar, 200g de farinha de trigo e 400g de manteiga.
d) 400g de açúcar, 400g de farinha de trigo e 200g de manteiga.
e) 200g de açúcar, 400g de farinha de trigo e 400g de manteiga.

05. Ao simplificarmos a expressão M =
xxsenxsen

xxx
cos)()(

)cos()cos()cos(
+−+−

−+−++
π

ππ , com xcos ≠ 0,

obteremos:
a) M = xcos
b) M = 1
c) M = - xcos
d) M = -1

e) M = 
xcos

1

06. Sabendo-se que o 
5
3sen −

=x , com 
2

3π
π << x  e que tgn = x- sec x, marque a opção que

contém o valor da expressão 12 +n .
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7

07. Numa festa badalada, havia x celebridades. Um fotógrafo conseguiu fotografar, apenas uma
vez, cada um dos possíveis grupos formados por 3 dessas celebridades. Se o fotógrafo fez 35 fotos,
o número x de celebridades é:
a) 7
b) 9
c) 10
d) 15
e) 13

08. Uma caixa d’água tem forma de um prisma reto de base quadrada. Se os lados da base e a
altura dessa caixa d’água forem reduzidos a 50%, em que opção se indica a porcentagem de redução
do volume?
a) 50%
b) 75%
c) 87,5%
d) 85%
e) 60%



09. Helena, Margareth e Angélica são três irmãs que têm suas idades em P.A. de razão 5. Se
daqui a três anos a idade de Angélica, que é a mais velha, for o dobro da idade de Helena, que é a
mais nova, qual será, nessa época, a soma da idade das três irmãs?
a) 36 anos.
b) 38 anos.
c) 42 anos.
d) 45 anos.
e) 48 anos.

10. Uma ampulheta repousa sobre uma mesa, como mostra a figura I ( cone  B completamente
cheio de areia). A posição da ampulheta é invertida. A figura II mostra o instante em que o cone B
contém um terço do volume total da areia. Nesse instante, a areia do cone B forma um cone de
altura igual a :

a) 
3

H

b) 
2
H

c) 
3 2
H

d) 
4
H

e) 
3 3
H



LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o trecho abaixo, retirado da matéria intitulada Pronto-Socorro do Hucam reabre e já tem
pacientes no corredor, veiculada no Jornal A Gazeta de 02 de novembro de 2007. Ele servirá de
base para as questões de número 11 A 18.

01

05

“Bastaram poucas horas de funcionamento para que o Pronto-Socorro do
Hospital das Clínicas (Hucam) ficasse superlotado. O setor reabriu às 7 horas
de ontem depois de quatro meses de portas fechadas, e, às 15h, já havia 20
pacientes em observação no local, que tem 17 leitos (sendo três de UTI). Cinco
pacientes foram acomodados em macas no corredor, já que um dos 20 estava
na UTI.
O coordenador administrativo do pronto-socorro, Edmar Silva Rosa, disse que
nesse período foram atendidas 50 pessoas. O movimento surpreendeu.”

11. Analise os períodos retirados do texto.
        A- “Bastaram poucas horas de funcionamento para que o Pronto-Socorro do Hospital das

Clínicas (Hucam) ficasse superlotado.” (linhas 01 e 02)
        B- “Cinco pacientes foram acomodados em macas no corredor, já que um dos    20 estava na

UTI..” (linhas 04, 05 e 06)

Marque a opção que indica, respectivamente, a relação existente entre as orações de cada um dos
períodos acima:
a) Causa e conseqüência.
b) Finalidade e causa.
c) Tempo e explicação.
d) Finalidade e explicação.
e) Tempo e causa.

12.  No trecho “(...) havia 20 pacientes em observação no local, que tem 17 leitos (...)” (linhas 03
e 04), verifica-se uma construção com pronome relativo que obedece à norma culta da Língua
Portuguesa. Marque, entre as opções abaixo, aquela em que a norma quanto a esse tipo de
construção não é seguida.

a) Os pacientes cujo estado é grave são aceitos pelo hospital.
b) Os funcionários, sem os quais o hospital não funciona, entrarão em greve.
c) Voltou ao hospital a mulher que a filha está internada.
d) O médico em cujo trabalho confio está de férias.
e)  Foi reaberto o pronto-socorro que esteve fechado por quatro meses.

13. A expressão nesse período (linha 08) refere-se a um tempo de:
a) 05 horas
b) 06 horas
c) 07 horas
d) 08 horas
e) 09 horas



14.  Marque a opção em que a reescritura do trecho Bastaram poucas horas de funcionamento
para que o Pronto-Socorro do Hospital da Clínicas (Hucam) ficasse superlotado se apresenta em
concordância com a norma culta da Língua Portuguesa.

a) Foi bastante poucas horas de funcionamento para que o Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas
(Hucam) ficasse superlotado.

b) Foram bastante poucas horas de funcionamento para que o Pronto-Socorro do Hospital das
Clínicas (Hucam) ficasse superlotado.

c) Poucas horas de funcionamento foi bastante para que o Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas
(Hucam) ficasse superlotado.

d) Poucas horas de funcionamento foram bastante para que o Pronto-Socorro do Hospital das
Clínicas (Hucam) ficasse superlotado.

e) Poucas horas de funcionamento foram bastantes para que o Pronto-Socorro do Hospital das
Clínicas (Hucam) ficasse superlotado.

15. Se no texto se afirma que o pronto-socorro dispõe de 17 leitos e que 20 pacientes estavam em
observação, por que 5 pacientes, e não apenas 3, estavam acomodados no corredor? Marque a
opção em que figura explicação lógica para o fato.

a) Houve erro na informação dos números.
b) Dois leitos permaneciam vagos por não se destinarem ao tipo de paciente que estava acomodado

no corredor.
c) Não se podem ocupar todos os leitos do pronto-socorro.
d) A ocupação dos leitos no pronto-socorro é determinada pela ordem de chegada dos pacientes.
e) Um dos pacientes estava na UTI.

16. Marque a opção em que a utilização das vírgulas atende às necessidades do trecho O setor
reabriu às 7 horas de ontem depois de quatro meses de portas fechadas, e, às 15h, já havia 20
pacientes em observação no local, que tem 17 leitos (sendo três de UTI).

a) O setor reabriu às 7 horas, de ontem, depois de quatro meses de portas fechadas, e, às 15h, já
havia 20 pacientes em observação no local que tem 17 leitos (sendo três de UTI).

b) O setor reabriu às 7 horas de ontem, depois de quatro meses de portas fechadas, e, às 15h, já
havia 20 pacientes em observação no local, que tem 17 leitos (sendo três de UTI).

c) O setor reabriu às 7 horas de ontem, depois de quatro meses, de portas fechadas, e, às 15h, já
havia 20 pacientes em observação no local, que tem 17 leitos (sendo três de UTI).

d) O setor reabriu, às 7 horas de ontem depois de quatro meses de portas fechadas, e, às 15h, já
havia 20 pacientes, em observação no local, que tem 17 leitos (sendo três de UTI).

e) O setor reabriu, às 7 horas de ontem depois de quatro meses de portas fechadas e, às 15h já
havia 20 pacientes em observação no local, que tem 17 leitos (sendo três de UTI).

17. Marque a opção em que figura um elemento retirado do texto que, no conjunto, não contribui
para a afirmação final O movimento surpreendeu.

a) “Bastaram poucas horas de funcionamento” (linha 01)
b) “ficasse superlotado” (linha 02)
c) “às 15h, já havia 20 pacientes” (linhas 03 e 04)
d) “depois de quatro meses de portas fechadas” (linhas 03)
e) “foram atendidas 50 pessoas” (linha 08)



18. Em O setor reabriu às 7 horas de ontem depois de quatro meses de portas fechadas, e, às
15h, já havia 20 pacientes em observação no local, que tem 17 leitos (sendo três de UTI) (linhas
02, 03, 04 e 05), ocorre uma utilização do verbo haver em total conformidade com a norma culta da
Língua Portuguesa. Marque, dentre as opções abaixo, aquela que apresenta uma frase em que esse
verbo, além de apresentar o mesmo sentido que apresenta no trecho, também é utilizado em
conformidade com a norma culta.
a) Sempre que há muitos pacientes para serem internados, o jeito é acomodá-los nos corredores.
b) Se houvessem mais leitos nos hospitais, o problema da saúde pública seria menor.
c) Um dia, com certeza, hão de ser menores os problemas da saúde pública.
d) Sempre houveram problemas sérios nos hospitais.
e) Havia quatro meses que o hospital estava fechado..

19. No trecho: “O secretário Anselmo Tose disse que a falta de um dos comprimidos do coquetel
(que foi substituído pela injeção) está acontecendo em todo país.”(A Gazeta – 02 de novembro de
2007 – p 05),  não foi utilizado o artigo o diante da palavra país. A não utilização do artigo, nesse
caso, faz com que:
a) o sentido  país inteiro seja substituído por qualquer país.
b) se expresse um sentido de totalidade do país.
c) não se perca o sentido desejado, que era  o país todo.
d) se entenda que o fato ocorre em parte do país.
e) se entenda que o fato ocorre em todo o país.

20. Analise os trechos abaixo e indique, de acordo com o código proposto, o tipo de desvio que
eles apresentam.
   Código:
1 - para problema quanto à utilização da vírgula.
2 - para falta de concordância entre sujeito e verbo.
3 - para problema quanto à marca de crase.

1- “Enquanto esses pacientes conseguiam atendimento outros perdiam a viagem.”
     (A Gazeta – 02 de novembro de 2007 – p 05)
     Tipo de desvio: _____

2- “Outras quatro linhas, devido a procura no feriado de 2006, terão mais viagens.”
   (A Gazeta – 02 de novembro de 2007 – p 07)
     Tipo de desvio: _____
3- “Segundo a direção do hospital somente pacientes com quadro clínico simples foram

encaminhados para outras unidades.” (A Gazeta – 02 de novembro de 2007 – p 05)
     Tipo de desvio: _____
4- “Se a embriaguez for constatada, os condutores receberão multa de R$957,70,       além de ter a

carteira de habilitação apreendida.” (A Gazeta – 02 de novembro de 2007 – p 07)
     Tipo de desvio: _____
5- “O objetivo principal dessas blitze são orientar condutores e passageiros para condutas corretas

no trânsito, com foco nos acidentes causados por ingestão de bebida alcoólica.” (A Gazeta - 2 de
novembro de 2007 – p 07)

    Tipo de desvio: _____

Marque a opção que apresenta a seqüência numérica que define os tipos dos desvios verificados nos
trechos.
a) 2 1 2 3 2
b) 3 1 3 2 1
c) 1 3 1 2 2
d) 1 3 2 2 1
e) 3 3 1 2 2



FÍSICA

Bungee Jump

A origem do Bungee Jump não deixa de ser inusitada: tudo começou em uma ilha do Pacífico Sul,
em um lugar chamado Pentecost. Segundo a lenda, há milhares de anos, uma mulher fugitiva do
marido amarrou uma videira em seus tornozelos para pular de um pé de coco. Há também a lenda de
que essas pessoas lançavam-se das árvores para realizar os mesmos movimentos de uma águia
lendária, chamada Hokioi – que significa "grande pássaro", no idioma maori. Alguém presenciou a
cena e gostou do que viu. Depois, veio o mistério. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas
tem-se a informação de que, em 1954, dois escritores da Revista National Geographic chegaram
àquela ilha e presenciaram um estranho costume: havia uma torre na qual os nativos subiam e dali
saltavam com uma videira amarrada ao tornozelo. E para quem acha que o Bungee Jump tradicional
é emocionante, uma curiosidade: as videiras eram medidas exatamente para que o saltador
encostasse levemente a cabeça no chão, apenas o suficiente para não quebrar o pescoço.
A prática do Bungee Jump só foi conhecida melhor em 1987, quando um grupo de esportistas
pioneiros saltou da Torre Eiffel, em Paris. Só em 1988 é que surgiu, em Ohakune, na Nova Zelândia,
o Bungee Jump comercial, criado por A. J. Hackett.

21. Um bungee-jumper de 2 m de altura e 100 kg de massa pula de uma ponte usando uma bungge-
cord, de 18 m de comprimento quando não alongada, constante elástica de 200 N/m e massa
desprezível, amarrada aos seus pés. Na sua descida, a partir da superfície da ponte, a corda atinge a
extensão máxima sem que ele toque nas rochas embaixo. Das opções abaixo, a menor distância entre
a superfície da ponte e as rochas, para que  bungee-jumper não quebre o pescoço, é

a) 26 m
b) 31 m
c) 36 m
d) 41 m
e) 46 m

Rapel

Rapel é uma atividade vertical praticada com uso de cordas e equipamentos adequados para a
descida de paredões e vãos livres bem como outras edificações. Trata-se de uma atividade criada a
partir de técnicas que requerem preocupação com a segurança do praticante que deve ter instruções
básicas e acompanhamento de especialistas. Assim, a atividade é praticada essencialmente em grupos
onde os membros devem questionar qualquer situação que possa gerar um incidente e até um
acidente. Rappel é uma palavra que em francês quer dizer “chamar” ou “recuperar” e a atividade foi
criada por Jean Charlet-Stranton por volta de 1879.



22. Um praticante de Rapel, de massa 70 kg, está suspenso, em equilíbrio, no centro de uma corda
cujas extremidades estão presas em dois pontos dos penhascos que estão numa mesma linha
horizontal, conforme a figura.

Valores possíveis para as tensões nos dois ramos da corda são:

a) 250 N e 250 N
b) 250 N e 450 N
c) 350 N e 350 N
d) 350 N e 450 N
e) 500 N e 500 N

Rally a Pé de Regularidade

O Rally a Pé de Regularidade é um esporte que consiste numa caminhada ecológica e pedagógica,
praticado por equipes de 3 a 6 pessoas, onde os participantes tem como objetivo manter-se na
velocidade média estipulada em planilha, velocidade de caminhada, vencendo obstáculos naturais e
técnicos. É muito procurado por empresas e grupos e não requer ótimo preparo físico dos
praticantes, pois as velocidades são de acordo com o terreno.
Na prova, que costuma ter em média de 8 a 12 km, as equipes largam com uma diferença de 2
minutos umas das outras. Durante o percurso, passam por postos de cronometragem, que ficam em
locais desconhecidos pelas equipes, e para cada segundo atrasado que a equipe passar perde um
ponto e para cada segundo adiantado, perde dois pontos; não é permitido correr e os trechos são
lidos através de simbologias na planilha e ao longo do caminho  por onde passam por obstáculos
naturais como rios, lama, pedras etc.



23. Numa prova de rally a pé de regularidade, um trecho de 450 metros deve ser percorrido em 7
minutos e 30 segundos. Uma equipe planejou sua caminhada de modo que seus componentes
deveriam dar, em média, 3 passos a cada 2 segundos. Sendo cada passo igual a 60 cm, e
considerando que os componentes cumpriram com o que foi planejado, esta equipe, ao final da
prova:

a) perdeu 50 pontos.
b) perdeu 100 pontos.
c) perdeu 30 pontos.
d) perdeu 60 pontos.
e) não perdeu pontos.

Canoagem maratona

A canoagem maratona é uma modalidade praticada normalmente em rios e lagos, preferencialmente
com águas calmas, com extensão de no mínimo 8000 metros e no máximo 42000 metros. É
praticado em uma embarcação própria para velocidade chamada K-1 de velocidade e C-1 de
velocidade (canoa), que é um caiaque com cinco metros de comprimento e sessenta centímetros de
largura com um desenho parecido com um losango pontiagudo nas pontas proa (frente) ou na popa
(traseira). A modalidade consiste em fazer o percurso da prova no menor tempo possível, exigido do
atleta muita força, técnica, habilidade e resistência física.

24. Numa prova de canoagem maratona, um atleta desce o rio, cuja correnteza se desloca a 2,0
km/h, levando 3,0 h para completar um percurso de 18000 metros. Quanto tempo esse atleta levaria
para completar o mesmo percurso se não existisse correnteza?

a) 3,5 h
b) 4,0 h.
c) 4,5 h.
d) 5,0 h.
e) 6,0 h.

Pára-quedismo

Foi Leonardo da Vinci o primeiro a conceber, no século XV, um engenho capaz de amortecer a
queda dos corpos. Esse dispositivo, o pára-quedas, só veio a ganhar forma três séculos mais tarde. O
pára-quedas é um equipamento aeronáutico que, ao abrir-se no ar, permite a quem o utiliza uma
descida relativamente lenta até tocar o solo.
Atribui-se a primeira experiência com pára-quedas ao aeronauta francês Jean-Pierre-François
Blanchard, que, em 1785 lançou um cão de bordo de um balão e afirmou ter realizado um salto em
pára-quedas em 1793.
Para saltar de pára-quedas, são necessários preparação e treinamentos específicos em escolas
habilitadas para esse fim.



25. No salto de pára-quedas, o pára-quedista é acelerado durante certo intervalo de tempo, até
atingir uma velocidade da ordem de 150 a 200 km/h, dependendo do seu peso e da área do seu
corpo, quando, então, o pára-quedas é aberto e o conjunto sofre uma força contrária ao movimento
que o faz desacelerar até uma velocidade constante bem menor, da ordem de 5 km/h, que permite
uma aterrissagem tranqüila. Com o auxilio dessas informações, analise julgue os itens abaixo:

1. Em um salto normal, conforme o descrito, a aceleração resultante sobre o pára-quedista,
imediatamente antes de tocar o solo, é igual a aceleração da gravidade.

2. No momento em que o pára-quedista deixa o avião, sua velocidade inicial vertical de queda é
nula e, nesse caso, a única força vertical que age sobre o seu corpo é a gravitacional (peso).

3. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2 e desprezando a resistência do ar, o
pára-quedista que salta do avião e mantém o pára-quedas fechado por 10 segundos atinge, ao
final desse período, uma velocidade de 360 km/h.

4. Do instante em que o pára-quedas abre completamente até a chegada ao solo, o conjunto é
desacelerado pela resistência do ar até atingir uma velocidade terminal; nessa situação, a
força contrária ao movimento é sempre maior ou igual à força da gravidade.

São verdadeiros os itens:

a) 1 e 2.
b) 1 e 3.
c) 1, 3 e 4.
d) 2, 3 e 4.
e) 1, 2, 3 e 4.

26. Em um centro de treinamento, dois pára-quedistas, M e N, partindo do repouso, descem de
uma plataforma horizontal agarrados a roldanas que rolam sobre dois cabos de aço. M se segura na
roldana que se desloca do ponto A ao ponto B, e N, na que se desloca do ponto C ao D. A distância
CD é o dobro da distância AB e os pontos B e D estão à mesma altura em relação ao solo. Ao
chegarem em B e D, respectivamente, com os pés próximos ao solo horizontal, eles se soltam das
roldanas e procuram correr e se equilibrar para não cair, tal como se estivessem chegando ao solo de
pára-quedas.

Desprezando perdas por atrito com o ar e nas roldanas, a razão entre as velocidades finais de M e N,
o momento em que se soltam das roldanas nos pontos B e D, é:

a) 
2

2
b) 1
c) 2
d) 2
e) 2 2



Balonismo

Em 4 de junho de 1783, após tentar vários projetos, os irmãos Jacques-Étienne e Joseph-Michel
Montgolfier realizaram a primeira ascensão em um balão de ar quente, fato que assinalou o início de
uma etapa decisiva da conquista do ar. O balão aerostático é um veículo constituído por um
invólucro de tecido impermeável, do qual pende uma cesta presa por uma rede de cordas. O balão se
eleva graças à força ascendente proporcionada por um gás ou ar quente, cuja temperatura é regulada
mediante a chama de um maçarico. O funcionamento físico do balão aerostático é o princípio da
hidrostática de Arquimedes segundo o qual um corpo está sujeito a um empuxo ascendente igual à
diferença entre o peso do ar que desloca e seu próprio peso. À medida que o balão sobe, a pressão
do ar que o rodeia diminui, permitindo a dilatação do ar armazenado no invólucro. Para evitar que o
excesso de pressão danifique o invólucro, essas aeronaves voam infladas parcialmente ou são
dotadas de mecanismos capazes de soltar parte do gás.

27. A figura mostra um balão utilizado para estudos atmosféricos.

O balão, quando vazio, tem uma massa de 49 kg. Quando o balão é preenchido por um gás cuja
massa é 1 kg, passa ater um volume de 110 m³. Considerando a densidade do ar igual a 1,3 kg/m³ e g
= 10 m/s², a tensão na corda que prende o balão ao solo é:

a)  1420 N.
b) 940 N.
c) 1100 N.
d) 930 N.
e) 1430 N.

Caça submarina

O fascínio que o mundo submarino exerce sobre o ser humano e o desejo de aproveitar suas riquezas
foram determinantes para o desenvolvimento das técnicas de mergulho e da caça submarina.
A caça submarina é o esporte que consiste em apanhar peixes em seu próprio habitat, por meio do
mergulho e com o auxílio de equipamentos. Em mergulho livre, ou seja, sem emprego de aparelho de
respiração, o limite de profundidade é ditado pela capacidade de sustar a respiração e de equilibrar a
pressão do ar contido no ouvido médio com a crescente pressão da água à medida que o caçador
submerge. A manobra inversa se processa automaticamente pelo organismo quando o caçador
retorna à superfície.



28. O organismo humano pode ser submetido, sem conseqüências danosas, a uma pressão de no
máximo 4 . 105 N/m² e a uma taxa de variação de pressão de no máximo 1 . 104 N/m² por segundo.
Sendo a densidade da água 1 . 10³ kg/m³, g = 10 m/s² e a pressão atmosférica igual a 1 . 105 N/m², a
máxima profundidade e a máxima velocidade de movimentação na vertical recomendadas para um
mergulhador são, respectivamente:

a) 30 m e 1 m/s.
b) 30 m e 2 m/s.
c) 40 m e 1 m/s.
d) 40 m e 2 m/s.
e) 20 m e 1 m/s.

29. No retorno de um mergulho em águas profundas, um mergulhador encontra uma gruta que
encerra ar. Como o seu barômetro estava com defeito, resolve fazer um experimento para medir a
pressão no interior da caverna com o objetivo de determinar a profundidade da mesma. Para isso,
utiliza uma embalagem plástica cilíndrica de um filme fotográfico que transportava juntamente com
seu equipamento, preenchendo a metade do seu volume com água, fechando-a, fazendo, em seguida,
um pequeno orifício na tampa. Sai da caverna, levando cuidadosamente o recipiente com o furo
voltado para baixo até a superfície do mar e, antes de emergir, verifica que o volume de água dentro
do recipiente é a metade de quando estava na caverna. Admitindo que a temperatura da água e do ar
dentro da embalagem bem como o volume da embalagem não variam, e que o ar ser comporte como
um gás perfeito, determine, em metros, a profundidade da superfície da água dentro da caverna em
relação a superfície do mar.
Dados: densidade da água do mar no local do mergulho:  1 . 10³ kg/m³;.
           pressão atmosférica na superfície do mar: 1 . 105 N/m² ;
           g = 10 m/s².

a) 3
b) 5
c) 8
d) 13
e) 21

Rally de Velocidade

No Rally de Velocidade, um carro potente faz a diferença entre andar rápido e andar na frente, já que
as velocidades médias nos diversos trechos não são impostas pela organização. Outro ponto de
destaque é que o competidor deve ter uma licença especial para correr - o que não acontece no rally
de regularidade e, ainda, os veículos estão limitados a um regulamento em que nada pode ser
alterado sob pena de desclassificação do participante, pois para ficar ainda mais competitivo, todos
os veículos são configurados da mesma maneira.



30. Um carro que participa de um rally, possui um motor arrefecido por radiador que, durante a
corrida, tem um fluxo de água cuja vazão média é de 50 litros/h. A água  que absorve calor do motor
entra no radiador a uma temperatura de 90 ºC e retorna ao motor a uma temperatura de 40 ºC.
Sabendo que o calor específico da água usada no radiador é igual a 1 cal/gºC e que a sua densidade é
igual a 1 kg/litro, determine a quantidade de calor, em calorias,  transferida do radiador para o ar, em
quatro horas de corrida.

a) 103

b) 104

c) 105

d) 106

e) 107



QUÍMICA

31. A combustão de isooctano(C8H18), um combustível automotivo, acontece em fase gasosa.
Assinale a alternativa que contém a soma dos coeficientes da reação de combustão balanceada e o
volume de ar necessário para combustão completa de 364,8 g de isooctano, nas “condições
ambientes”.
Dados:  C = 12; H = 1
             Volume molar de gás nas “condições ambientes” = 25 L.mol-1
             Composição do ar : N2 78%, O2  21% , outros gases  1 %

a) 61 e 3,04 x 103 L
b) 61 e 4,76 x 103 L
c) 31 e 2,68 x 103 L
d) 63 e 3,04 x 103 L
e) 62 e 8,26 x 103 L

32. Em relação aos compostos numerados em algarismos romanos, são feitas as afirmações
abaixo:

I – composto que reage com água e forma o ácido nitroso.
II – composto praticamente insolúvel derivado do ácido fosfórico.
III – líquido oleoso, muito corrosivo, oxidante,  usado em baterias de automóveis.
IV – gás incolor de odor intenso e irritante, usado na fabricação de fertilizantes.
V – composto em que o nox do oxigênio é diferente de -2.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome e a fórmula molecular dos compostos
numerados:

I II III VI V
a) Óxido nítrico

(N2O5)
Fosfato de sódio

(Na3PO4)
Ácido nitroso

(HNO2)
Amônio
(NH3)

Peróxido de
hidrogênio (H2O2)

b) Óxido nitroso
(N2O5)

Fosfato de Cuproso
(Cu3PO4)

Ácido sulfúrico
(H2SO4)

Amônio
(NH4)

Peróxido de
hidrogênio (H2O)

c) Óxido de
nitrogênio (NO)

Fosfito de Cúprico
(Cu3PO3)

Ácido nitroso
(HNO2)

Amônia
(NH3)

Peróxido de
potássio (K2O2)

d) Óxido nitroso
(N2O3)

Fosfito de sódio
(Na3PO4)

Ácido sulfúrico
(H2SO4)

Amônia
(NH3)

Peróxido de
hidrogênio (H2O2)

e) Óxido nitroso
(N2O3)

Fosfato Cuproso
(Cu3PO4)

Ácido sulfúrico
(H2SO4)

Amônia
(NH3)

Peróxido de sódio
(Na2O2)

33. Sabendo-se que o subnível mais energético de um átomo é 4p5, indique o seu número atômico,
família e período na tabela periódica, respectivamente:

a) 30, 5A e 5° período
b) 36, 7A e 4° período
c) 35, 7A e 4° período
d) 27, 4A e 5° período
e) 32, 5A e 4° período



34. São adicionados, em um balão, 108g de alumínio e 592g de ácido sulfúrico gerando um sal e
gás hidrogênio. Determine a massa do sal formado.
Dados: H = 1; S = 32; O = 16; Al = 27.

a) 684 g
b) 530 g
c) 628 g
d) 689 g
e) 570 g

35. Considere as informações sobre os átomos X, Y e Z e responda o que se pede:
- o átomo X é isótono de Z e isóbaro de Y;
- o átomo Y é isótopo de Z;
- a soma do número de massa dos átomos X, Y e Z é 412;
- a soma do número de prótons dos átomos X, Y e Z é 167;
- o número atômico de X é 55 e o número de nêutrons de Z é 82.

Determine o número de nêutrons de Y:

a) 80
b) 83
c) 81
d) 82
e) 78

36. As moléculas se mantêm unidas devido às forças de atração que existem entre elas. Quanto
maior a força de atração, maior será a coesão entre elas. Isso se refletirá em muitas propriedades
como, por exemplo, em um maior ponto de fusão e de ebulição. Geralmente, o ponto de ebulição de
um composto aumenta conforme o aumento da molécula (massa molecular).
Assinale a alternativa que explica o ponto de ebulição anormalmente alto da água:

Água (H2O) Amônia (NH3) Metano (CH4)
Ponto de Ebulição 100 ºC - 33,3 ºC - 164 ºC
Massa Molecular 18 17 16

a) o ponto de ebulição da água é maior, pois só suas moléculas realizam ligações de hidrogênio
entre si e a energia necessária para romper essa força é muito grande.
b) o ponto de ebulição da água é maior pois é a única que apresenta ligações polares.
c) todos os três compostos apresentam ligações de hidrogênio, porém a água apresenta maior
diferença de eletronegatividade em suas ligações, o que explica seu ponto de ebulição anormal.
d) somente o metano não apresenta ligações de hidrogênio, porém a água apresenta maior diferença
de eletronegatividade em suas ligações, o que explica seu ponto de ebulição anormal.
e) a massa da molécula é a única explicação para o ponto de ebulição anormalmente alto da água,
pois a massa da água é a maior.



37. Os metais alcalinos e alcalino-terrosos, assim como os halogênios, são muito reativos e não são
encontrados na natureza na forma de substância simples, apenas em substâncias compostas. Podem,
entretanto, ser obtidos pela eletrólise ígnea de seus sais, feitas com eletrodos inertes.
Abaixo está representada a equação global não balanceada da eletrólise ígnea do cloreto de sódio.

NaCl(l)  →   Na(s)   +   Cl2(g)

Considerando que foram utilizados 128,7 kg de cloreto de sódio, determine o volume de gás cloro,
nas CNTP, e a massa de sódio produzido na eletrólise:

Dados: Na = 23; Cl = 35,5; Volume molar nas CNTP = 22,4 L

a) 27,6 x 103 L de Cl2 e 50,6 kg de Na
b) 24,6 x 103 L de Cl2 e 50,6 g de Na
c) 26,4 x 103 L de Cl2 e 60,5 g de Na
d) 62,4 x 103 L de Cl2 e 60,5 kg de Na
e) 64,6 x 103 L de Cl2 e 67,0 kg de Na

38. Classifique as reações a seguir, relacionando a primeira coluna com a segunda:

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

39. A acetaminofen (C8H9NO2) é uma amida sintética que atua como um poderoso analgésico. Na
preparação de um medicamento foram utilizados 30,2g de acetaminofen. Determine o número de
moléculas utilizadas nesse medicamento:
Dados: H = 1; C = 12; O = 16; N = 14

a) 2,4 x 1023 moléculas
b) 1,2 x 1023 moléculas
c) 1,2 x 1022 moléculas
d) 2,4 x 1020 moléculas
e) 2,0 x 1023 moléculas

1 – Síntese

2 – Decomposição

3 – Simples troca

4 – Dupla troca

(  ) Fe(s)  +  H2SO4(aq)                      H2(g)  +  FeSO4(aq)

(  ) Pb(NO3)2(aq)  +  2KI(aq)                    2KNO3(aq)  +  PbI2(s)

(  ) H2CO3(aq)                     H2O(l)  +  CO2

(  ) H2  +  ½ O2  +  desgarca elétrica                    H2O



40. Até algumas décadas, o átomo era considerado a menor porção em que se poderia dividir a
matéria. Depois descobriu-se que o átomo era subdividido em partículas menores e atualmente já se
sabe que essas também são formadas por outras partículas: elétrons, nêutrons e prótons. Em relação
à evolução dos modelos atômicos são feitas as seguintes afirmações:

I – Em 400 a.C., o filósofo grego Demócrito sugeriu que a matéria não era contínua, e sim
constituida por minúsculas partículas não-divisíveis, que foram chamadas de átomos.

II – De acordo com o modelo de John Dalton, os átomos são vistos como esferas minúsculas,
rígidas e indestrutíveis. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos.

III – Com a descoberta dos prótons e elétrons, J.J. Thomson propôs um modelo de átomo no
qual os elétrons e prótons estariam distribuídos não-uniformemente, garantindo o equilíbrio elétrico
entre as cargas positivas dos prótons e negativas dos elétrons.

IV – Modificando o modelo proposto por Thomson, Rutherford propôs que o átomo seria um
imenso vazio, no qual o núcleo ocuparia uma pequena parte, enquanto os elétrons o circundariam
numa região negativa chamada  eletrosfera.

V – Segundo Niels Bohr , um elétron num átomo só pode ter certas energias específicas, e cada
uma dessas energias corresponde a uma órbita particular. Quanto mais afastada do núcleo se
localizar a sua órbita, menor a energia do elétron.

VI – Ao pesquisar o átomo, Sommerfeld concluiu que os elétrons de um mesmo nível ocupam
órbitas de trajetórias diferentes (circulares e elípticas) a que denominou de subníveis, podendo ser
de quatro tipos: s , p , d , f .

São incorretas as alternativas:

a) I , II, VI
b) III, IV, V
c) III, VI
d) I, IV, VI
e) III, V



BIOLOGIA

41. Leia o texto abaixo:

ENZIMAS
Poderosa ferramenta na indústria

“(...) O mercado mundial de enzimas industriais é estimado hoje em US$ 2,3 bilhões anuais e
tem três segmentos: enzimas técnicas (destinadas a indústrias de tecidos e de produtos de
limpeza), enzimas para alimentos e bebidas e enzimas para ração animal. (...)”

Ciência Hoje, vol. 41, n° 242 – outubro de 2007

Com base em seus conhecimentos sobre as enzimas, indique a opção correta:

a) a pepsina é uma enzima que atua na digestão de lipídios e proteínas, decompondo essas
substâncias em colesterol e aminoácidos, respectivamente.
b) todas as enzimas são quimicamente classificadas como proteínas.
c) as enzimas são biocatalizadores que sofrem desnaturação quando submetidas à temperaturas
muito baixas, que provocam o congelamento de suas moléculas.
d) a temperatura favorece a ação das enzimas, por isso a velocidade das reações químicas torna-se
cada vez maior com a elevação da temperatura.
e) o uso de enzimas pela indústria de produtos de limpeza pode ser explicado pela capacidade
dessas moléculas agirem sobre gorduras, por exemplo, facilitando sua remoção.

42. A figura a seguir ilustra uma das etapas da divisão celular de uma célula animal 2n=8.

Considere as seguintes afirmativas:

I. Ao final da intérfase dessa célula foram observados 8 cromossomos, cada um com duas
cromátides-irmãs.
II. As fibras do fuso se ligam ao cinetócoro, estrutura protéica associada ao centrômero dos
cromossomos.
III. A fase ilustrada é a metáfase mitótica.
IV. A fase ilustrada é a metáfase II da meiose.

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



43. Observe a charge:

(Disponível em: <www.niquelnáusea.com.br>. Acesso em:  9 set. 2006.)

 Com base em seus conhecimentos sobre os Protozoários, marque a alternativa incorreta:

a) em amebas, os pseudópodes são utilizados para a captura de alimentos e para a locomoção.
b) em geral, os protozoários são eucariontes, unicelulares e heterotróficos.
c) protozoários de água salgada possuem vacúolos contráteis (bolsas citoplasmáticas que acumulam
água), eliminando-a regularmente.
d) protozoários flagelados como Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas e Leishmania
brasiliensis, causador da leishmaniose ou úlcera de Bauru, são parasitas humanos.
e) em protozoários ciliados, como o paramécio, o macronúcleo controla as funções vegetativas do
organismo (nutrição, regeneração, etc), enquanto o micronúcleo participa exclusivamente da
reprodução sexuada  por conjugação.

44. O constante fluxo de substâncias do meio extra para o meio intracelular (e vice-versa) ocorre
por meio de diferentes mecanismos. Sobre esses mecanismos sabe-se:

a) podem ocorrer com ou sem gasto de energia pela célula; no primeiro caso, denomina-se
transporte ativo, ocorrendo contra um gradiente de concentração.
b) um fator que ajuda o transporte de substâncias através da membrana plasmática é a
permeabilidade seletiva da membrana, que facilita a passagem de líquidos, gases e micromoléculas.
c) a difusão é um tipo de transporte que sempre ocorre sem gasto de energia, pois o soluto se
dissolve no solvente, não se formando um gradiente de concentração (diferença entre as
concentrações de dois meios).
d) a passagem de íons e macromoléculas através da membrana celular torna-se possível com a ajuda
das proteínas especiais da membrana (permeases) que transportam essas moléculas, embora com
gasto de energia celular.
e) o transporte passivo destina-se à água, outros líquidos e gases neles dissolvidos; o transporte de
solutos e macromoléculas sempre envolve gasto de energia celular, portanto requer o transporte
ativo.

45. Sobre os sistemas do corpo humano e suas respectivas funções, pode-se afirmar:

a) a digestão dos nutrientes ingeridos ocorre no estômago e no duodeno.
b) a urina e as fezes representam as formas possíveis de eliminação dos resíduos do metabolismo
celular.
c) através do sangue, os hormônios produzidos pelas glândulas exócrinas e endócrinas alcançam os
órgãos-alvo.
d) a hematose ou troca do sangue venoso por arterial faz parte do processo respiratório e ocorre nos
bronquíolos.
e) o sangue venoso e o sangue arterial podem ser transportados tanto por artérias quanto por veias.



46. No Brasil o sol está presente em todas as estações e grande parte da população tem pele
resistente aos raios solares. Entretanto, com o desgaste da camada de ozônio pela poluição
atmosférica,  radiações nocivas podem atingir a pele humana e prejudicá-la. Por isso, os
dermatologistas recomendam o uso de filtro solar.
Na Austrália, onde o sol é muito forte e o povo em geral  tem pele clara, foram lançadas roupas à
prova de sol, com cobertura química semelhante a dos protetores solares, que começam a fazer
sucesso no nosso país, especialmente entre aqueles cuja pele requer maior proteção.
Analise as afirmativas relacionadas ao tema e indique a que não for verdadeira:

a) o pigmento que protege a pele humana contra radiações nocivas é a melanina, proteína que
também está presente na íris dos olhos e nos cabelos, sendo sua tonalidade uma herança genética.
b) a clorofila é um pigmento cuja função é transformar a energia luminosa em química, para a
síntese de alimento.
c) a actina e a miosina são pigmentos fibrosos relacionados à formação do citoesqueleto e do fuso
mitótico, respectivamente
d) a hemoglobina é um pigmento globular protéico que confere cor vermelha às hemácias e atua no
transporte dos gases respiratórios (CO2 e O2).
e) a queratina é uma proteína  fibrosa, constituinte de uma das camadas da pele e também dos pêlos
em geral (inclusive cabelos), enquanto a quitina é um  glicídio com função estrutural.

47. A figura abaixo ilustra a flor de uma Angiosperma. Observe-a e marque a alternativa correta:

I

II

III IV

V

VI

a) tanto o gineceu quanto o androceu encontram-se representados na figura, o que permite
classificar tal flor como pistilada.
b) em vegetais, o gameta feminino é chamado de oosfera e é produzido pelo gametófito feminino ou
saco embrionário.
c) os gametas masculinos produzidos em V podem ser levados até a estrutura IV dessa mesma flor
ou de outras flores por agentes polinizadores, como vento, água, pássaros, insetos e morcegos.
d) em Angiospermas, a água, necessária para a reprodução em outros grupos vegetais, foi
substituída pela formação do tubo polínico que leva dois núcleos espermáticos até a oosfera,
promovendo a dupla fecundação.
e) os frutos verdadeiros se originam do desenvolvimento de IV após a fecundação.



48. Os indivíduos que trabalham com britadeiras ou  em serviços de mineração sem o uso de
proteção adequada, inspiram grande quantidade de pó de sílica, o que provoca a perda de
estabilidade e rompimento da membrana de uma determinada estrutura celular, que extravasa seu
conteúdo no meio intracelular, com conseqüente destruição das células pulmonares, doença
conhecida como silicose. A estrutura celular mencionada e a consequência de seu rompimento são,
respectivamente:

a) membrana plasmática \  permeabilidade seletiva alterada pela ausência de polaridade.
b) complexo golgiense \  erro no armazenamento de enzimas proteolíticas.
c) mitocôndria \ inativação das enzimas respiratórias.
d) lisossomo \ autólise
e) ribossomo \ desnaturação proteica devido às alterações do pH intra celular.

49. Analise as seguintes frases que tratam de relações entre seres vivos:

 I - Os gafanhotos destroem culturas de milho.
II- A úlcera gástrica pode ser causada pela bactéria H. pylori, que sobrevive no estômago humano.
III- Alguns protozoários abrigam-se no estômago dos ruminantes, digerindo para eles a celulose.

 Assinale a alternativa que associa corretamente os termos usados para designar as relações
exemplificadas:

a) I- Predatismo; II- Parasitismo; III- Mutualismo.
b) I- Parasitismo; II- Predatismo; III- Comensalismo.
c) I- Inquilinismo; II- Predatismo; III- Comensalismo.
d) I- Predatismo; II- Parasitismo; III- Protocooperação.
e) I- Parasitismo; II- Parasitismo; III- Mutualismo.

50. Os fungos, apesar dos problemas que causam aos demais seres vivos e ao ambiente, possuem
muitas espécies de grande interesse para o homem, por sua utilidade nas indústrias de alimentos e
médico-farmacêuticas. Com base em seus conhecimentos sobre esses organismos, indique a opção
correta:

a) as leveduras são fungos pluricelulares usados nas panificadoras e fábricas de cerveja, pois atuam
como fermentos biológicos nas massas e no malte da cerveja.
b) algumas espécies de fungos ocupam o 4º nível trófico na cadeia alimentar, por isso têm grande
importância ecológica, decompondo tanto a matéria orgânica como a inorgânica.
c) os fungos conseguem sobreviver em qualquer ambiente pois são autótrofos e podem se comportar
como anaeróbios.
d) muitas espécies de fungos têm grande valor nutricional, como os cogumelos comestíveis; outros
são usados na fabricação de antibióticos potentes.
e) as espécies patogênicas causam doenças que precisam ser combatidas por longo tempo, embora
todas sem gravidade, como a caspa, a “frieira ou pé de atleta” e o “sapinho”, micose comum nos
recém-nascidos.





PS 1 2006 - GABARITO TÉCNICO SUBSEQÜENTE
Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta

01 D 11 D 21 D 31 B 41 C
02 C 12 E 22 D 32 A 42 E
03 E 13 A 23 E 33 C 43 A
04 D 14 B 24 E 34 D 44 B
05 B 15 A 25 C 35 D 45 A
06 E 16 E 26 B 36 B 46 D
07 A 17 D 27 C 37 A 47 A
08 C 18 E 28 NULA 38 C 48 B
09 B 19 C 29 B 39 E 49 B
10 A 20 B 30 NULA 40 B 50 D

PS 6 2006 - GABARITO TÉCNICO SUBSEQÜENTE
Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Quest

ão
Resposta Questão Resposta

01 C 11 E 21 A 31 E 41 E
02 E 12 C 22 E 32 A 42 B
03 A 13 D 23 D 33 B 43 C
04 D 14 E 24 D 34 A 44 C
05 A 15 A 25 C 35 B 45 A
06 E 16 A 26 A 36 D 46 B
07 C 17 B 27 B 37 A 47 B
08 E 18 C 28 E 38 B 48 E
09 D 19 A 29 C 39 D 49 A
10 B 20 D 30 B 40 E 50 D



PS 7 2006 - GABARITO TÉCNICO SUBSEQÜENTE
Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta

01 B 11 E 21 B 31 D 41 E
02 C 12 D 22 A 32 E 42 B
03 D 13 B 23 E 33 C 43 D
04 D 14 C 24 D 34 B 44 A
05 A 15 B 25 B 35 C 45 C
06 E 16 E 26 E 36 A 46 E
07 E 17 A 27 C 37 B 47 B
08 A 18 E 28 E 38 C 48 D
09 B 19 B 29 D 39 D 49 D
10 C 20 D 30 C 40 E 50 C

PS 1 2007 - TÉCNICOS SUBSEQÜENTES
Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta

01 A 11 A 21 C 31 B 41 E
02 C 12 C 22 A 32 E 42 B
03 B 13 E 23 B 33 C 43 A
04 D 14 B 24 A 34 A 44 C

05 E 15 D 25 E 35 NULA 45 E
06 A 16 C 26 C 36 E 46 A
07 C 17 B 27 B 37 D 47 D
08 NULA 18 A 28 B 38 A 48 D
09 D 19 D 29 E 39 NULA 49 B
10 B 20 E 30 A 40 D 50 C



PS 6 2007 - TÉCNICOS SUBSEQÜENTES
Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta

01 A 11 A 21 D 31 C 41 A
02 B 12 B 22 C 32 A 42 E
03 B 13 E 23 A 33 C 43 D
04 D 14 NULA 24 B 34 E 44 C
05 E 15 B 25 D 35 D 45 C
06 A 16 A 26 B 36 B 46 D
07 C 17 D 27 E 37 E 47 D
08 D 18 C 28 C 38 D 48 A
09 E 19 C 29 C 39 C 49 E
10 C 20 E 30 A 40 D 50 B

PS 1 2008 - TÉCNICOS SUBSEQÜENTES
Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta

01 D 11 B 21 D 31 B 41 E
02 B 12 C 22 E 32 E 42 B
03 B 13 D 23 A 33 C 43 C
04 E 14 E 24 C 34 A 44 A
05 D 15 B 25 D 35 C 45 E
06 C 16 B 26 B 36 D 46 C
07 A 17 D 27 D 37 B 47 B
08 C 18 A 28 A 38 D 48 D
09 D 19 A 29 B 39 B 49 A
10 E 20 C 30 E 40 E 50 D


