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QUESTÃO 1 
FELÃO 
Em relação ao funcionamento da célula, assinale a alternativa 
correta. 
a) O citoplasma é uma solução aquosa. A célula perde água 
através da membrana celular quando mergulhada em solução 
hipertônica. 
b) As proteínas são sintetizadas pelos ribossomos do retículo 
endoplasmático rugoso e excretadas pelo complexo golgiense. 
c) Quando a célula ingere uma partícula sólida pelo processo de 
pinocitose, essa partícula é digerida por enzimas liberadas pelos 
peroxissomos. 
d) A fotossíntese é um processo realizado pelos cloroplastos que 
absorvem a luz verde do sol. 
e) A eliminação de substâncias da célula se dá sempre pelo 
complexo golgiense. 
 
QUESTÃO 2 
No ano 2000, a imprensa mundial anunciou que o genoma humano 
teria sido totalmente desvendado. Isto quer dizer que os 
pesquisadores conseguiram analisar: 
a) o proteoma e o transcriptoma humanos, através do 
sequenciamento do genoma humano. 
b) a sequência nucleotídica de todos os cromossomos humanos. 
c) o transcriptoma de uma célula humana em cada uma das fases 
do desenvolvimento. 
d) o proteoma humano na fase embrionária. 
e) as sequências de aminoácidos das proteínas de uma célula 
humana. 
 
 
 
 
 
 
 

Texto para a Questão 3 
“Os fósseis mais antigos da vida – os estromatólitos - aparecem no 
registro rochoso quase imediatamente depois de a Terra haver 
formado uma crosta sólida, há cerca de 3,85 bilhões de anos. Os 
remanescentes dessas formas mais antigas de vida são os seres 
procarióticos com os quais convivemos hoje. Neles, o sexo difere 
fundamentalmente do sexo reprodutor dos animais e das plantas. 
Sendo verdadeiramente transgênico, o sexo procariótico sempre 
implica a movimentação (transferência) de genes de uma fonte 
doadora para uma bactéria receptora viva. Essa movimentação 
genética, provavelmente já presente no alvorecer da vida, 
proporcionou um importante meio de sobrevivência a todas as 
formas biológicas posteriores”. 

MARGULIS, Lynn; SAGAN, Dorion. O que é o sexo? Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2002. 

Vamos agora fazer um link entre as teorias que buscam elucidar a 
evolução da vida no planeta com constatações que a investigação 
científica produziu nas últimas décadas. 
 
QUESTÃO 3 
Ao considerar o sexo procariótico “verdadeiramente transgênico”, 
os cientistas defendem a ideia de que a reprodução sexuada 
presente nos procariontes – do passado e atuais - se caracteriza 
como: 
a) resultado da transferência de informação genética entre seres 
procariontes, permitindo a formação de DNA recombinante. 
b) um processo natural de clonagem em que todos os indivíduos 
são idênticos uns aos outros. 
c) detentor de um processo de fecundação diferenciada entre 
gametas haploides. 
d) um tipo especial de mutação geradora de características 
genéticas favoráveis. 
e) um processo eficiente de transferência de genes dos indivíduos 
progenitores para os seus descendentes. 
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Camila Lopes Purchatti 
QUESTÃO 4 
Das células constituintes dos vegetais superiores, as do sistema 
vascular estão entre as mais especializadas. Os elementos 
condutores do xilema e floema possuem características essenciais 
às suas funções. Entre essas características podemos citar: 
 

a) xilema – células sem núcleo, com citoplasma; floema – paredes 
secundárias lignificadas. 
b) xilema – as células perdem todo seu conteúdo na maturidade; 
floema – ausência de organelas citoplasmáticas, exceto núcleo. 
c) xilema – células com organelas bem desenvolvidas; 
floema – perde maior parte de seus componentes celulares 
mantendo-se vivas graças às células companheiras. 
d) xilema – as células perdem todo seu conteúdo na maturidade, 
restando apenas a parede celular lignificada; floema – uma célula 
se comunica com outra através de áreas com total ausência de 
parede e membrana. Tal área é denominada placa crivada. 
e) xilema – as células perdem todo seu conteúdo na maturidade, 
restando apenas a parede celular lignificada; floema – ausência de 
núcleo, de tonoplasto, de aparelho de Golgi e de citoesqueleto na 
maturidade. 
 
QUESTÃO 5 
Em troncos de árvores cortados transversalmente, observamos 
círculos concêntricos denominados anéis de crescimento. Estes 
anéis resultam da atividade de um determinado meristema em 
resposta a variações climáticas. Em locais onde as estações do 
ano são bem marcadas, os anéis podem ser utilizados para contar 
a idade de uma planta. O meristema responsável pela formação 
dos anéis de crescimento é: 
 

a) primário e se chama procâmbio. 
b) primário e se chama felogênio. 
c) secundário e se chama procâmbio. 
d) secundário e se chama câmbio da casca. 
e) secundário e se chama câmbio vascular. 
 
QUESTÃO 6 
Em um restaurante self-service, na parte dos vegetais, 
encontravam-se alguns alimentos, todos chamados de “legumes”. 
Dentre eles havia palmito, nabo, batata-doce, gengibre, alface, 
pepino e tomate. Como podemos analisar, em nenhum dos casos 
trata-se de um legume. Os alimentos citados são, respectivamente, 
 

a) caule, raiz, caule, raiz, folha, raiz, fruto. 
b) fruto, caule, caule, raiz, flor, fruto, fruto. 
c) caule, raiz, raiz, raiz, folha, fruto, fruto. 
d) caule, raiz, raiz, caule, folha, caule, fruto. 
e) caule, raiz, raiz, caule, folha, fruto, fruto. 
Entregue por Alexandre Reis Taveira de Souza 
QUESTÃO 7 
Certas espécies de algas são capazes de absorver rapidamente 
compostos inorgânicos presentes na água, acumulando-os 
durante seu crescimento. Essa capacidade fez com que se 
pensasse em usá-las como biofiltros para a limpeza de ambientes 
aquáticos contaminados, removendo, por exemplo, nitrogênio e 
fósforo de resíduos orgânicos e metais pesados provenientes de 
rejeitos industriais lançados nas águas. Na técnica do cultivo 
integrado, animais e algas crescem de forma associada, 
promovendo um maior equilíbrio ecológico. 

 SORIANO, E. M. Filtros vivos para limpar a água. Revista Ciência Hoje. V. 37, 
n° 219, 2005 (adaptado). 

 

A utilização da técnica do cultivo integrado de animais e algas 
representa uma proposta favorável a um ecossistema mais 
equilibrado porque  
a) os animais eliminam metais pesados, que são usados pelas 
algas para a síntese de biomassa.  
b) os animais fornecem excretas orgânicos nitrogenados, que são 
transformados em gás carbônico pelas algas.  

c) as algas usam os resíduos nitrogenados liberados pelos animais 
e eliminam gás carbônico na fotossíntese, usado na respiração 
aeróbica.    
d) as algas usam os resíduos nitrogenados provenientes do 
metabolismo dos animais e, durante a síntese de compostos 
orgânicos, liberam oxigênio para o ambiente.   
e) as algas aproveitam os resíduos do metabolismo dos animais e, 
durante a quimiossíntese de compostos orgânicos, liberam 
oxigênio para o ambiente.  
 
QUESTÃO 8 
Alunos de uma escola no Rio de Janeiro são convidados a 
participar de uma excursão ao Parque Nacional de Jurubatiba. 
Antes do passeio, eles leem o trecho de uma reportagem publicada 
em uma revista: 
 

"Jurubatiba será o primeiro parque nacional em área de restinga, 
num braço de areia com 31 quilômetros de extensão, formado 
entre o mar e dezoito lagoas. Numa área de 14.000 hectares, ali 
vivem jacarés, capivaras, lontras, tamanduás-mirins, além de 
milhares de aves e de peixes de água doce e salgada. Os peixes 
de água salgada, na época das cheias, passam para as lagoas, 
onde encontram abrigo, voltando ao mar na cheia seguinte. Nos 
terrenos mais baixos, próximos aos lençóis freáticos, as plantas 
têm água suficiente para aguentar longas secas. Já nas áreas 
planas, os cactos são um dos poucos vegetais que proliferam, 
pintando o areal com um verde pálido."  
 

Depois de ler o texto, os alunos podem supor que, em Jurubatiba, 
os vegetais que sobrevivem nas áreas planas têm características 
tais como:  
a) quantidade considerável de folhas, para aumentar a área de 
contato com a umidade do ar nos dias chuvosos.   
b) redução na velocidade da fotossíntese e realização ininterrupta 
desse processo, durante as 24 horas.   
c) caules e folhas cobertos por espessas cutículas que impedem o 
ressecamento e a consequente perda de água. 
d) redução do calibre dos vasos que conduzem a água e os sais 
minerais da raiz aos centros produtores do vegetal, para evitar 
perdas.  
e) crescimento sob a copa de árvores frondosas, que impede o 
ressecamento e consequente perda de água.  
 
QUESTÃO 9 
A fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos 
dos organismos fotossintetizantes, a energia solar é convertida em 
energia química que, juntamente com água e gás carbônico (CO2), 
é utilizada para a síntese de compostos orgânicos (carboidratos). 
A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz 
de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os 
produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos 
para impulsionar os processos celulares, liberando CO2 para a 
atmosfera e água para a célula por meio da respiração celular. 
Além disso, grande fração dos recursos energéticos do planeta, 
produzidos tanto no presente (biomassa) como em tempos 
remotos (combustível fóssil), é resultante da atividade 
fotossintética.  
As informações sobre obtenção e transformação dos recursos 
naturais por meio dos processos vitais de fotossíntese e 
respiração, descritas no texto, permitem concluir que 
a) o CO2 e a água são moléculas de alto teor energético. 
b) os carboidratos convertem energia solar em energia química. 
c) o processo respiratório é responsável pela retirada de carbono 
da atmosfera. 
d) a vida na Terra depende, em última análise, da energia 
proveniente do Sol. 
e) a produção de biomassa e de combustível fóssil, por si, é 
responsável pelo aumento de CO2 atmosférico. 
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Entregue por Aline Roberta Bariane Marcelino 
QUESTÃO 10 
Um zoólogo estava fazendo pesquisas utilizando rins de animais 
pertencentes a habitats distintos e com nichos ecológicos bem 
diferentes. Um desses rins era pertencente a um rato canguru 
(gênero Dypodomis), mamífero que vive em condições 
extremamente áridas. O outro pertencia a uma espécie de peixe 
ósseo que vive em água doce. Existia ainda um terceiro que era 
pertencente a um castor, um mamífero terrestre. O zoólogo 
colocou cada rim extraído desses animais em um determinado 
frasco, porém ele não colocou nenhuma identificação das espécies 
nos frascos. Um de seus alunos, porém, analisou tecidos retirados 
desses rins em um microscópio e fez as seguintes anotações: 
Frasco I – Os néfrons possuem grandes alças de Henle (alça 
néfrica) 
Frasco II – Os néfrons possuem alças de Henle, porém de tamanho 
intermediário 
Frasco III – Os néfrons estão presentes em grande quantidade, 
mas não possuem alças de Henle 
Com essas informações, o aluno concluiu, corretamente, que:  
a) O rim do frasco I pertencia ao peixe de água doce, o rim do 
frasco II pertencia ao castor e o rim do frasco III pertencia ao rato 
canguru.  
b) O rim do frasco I pertencia ao castor, o rim do frasco II pertencia 
ao rato canguru e o rim do frasco III pertencia ao peixe de água 
doce. 
c) O rim do frasco I pertencia ao rato canguru, o rim do frasco II 
pertencia ao castor e o rim do frasco III pertencia ao peixe de água 
doce.  
d) O rim do frasco I pertencia ao rato canguru, o rim do frasco II 
pertencia ao peixe de água doce e o rim do frasco III pertencia ao 
castor.  
e) O rim do frasco I pertencia ao peixe de água doce, o rim do 
frasco II pertencia ao rato canguru e o rim do frasco III pertencia 
ao castor. 
 
QUESTÃO 11 
Em um acidente numa estrada, três vítimas sofreram lesões no 
crânio e, em função disso, no encéfalo. Ao serem levadas ao 
hospital, uma já sem vida, médicos avaliaram as vítimas e tentaram 
identificar o local das lesões por meio de uma análise clínica do 
estado de cada uma. Os resultados dessa análise foram: 
Vítima 1: consciente, porém com perda parcial da memória. 
Vítima 2: consciente e sem fraturas, apesar de se locomover com 
dificuldades, alegando tonturas e desequilíbrio. 
Vítima 3: faleceu no local, devido a uma parada respiratória. 
As prováveis áreas encefálicas lesionadas em cada uma das 
vítimas foram: 
a) Vítima 1: Tronco encefálico - Vítima 2: Cérebro - Vítima 3: 
Cerebelo 
b) Vítima 1: Cerebelo - Vítima 2: Tronco Encefálico - Vítima 3: 
Cérebro 
c) Vítima 1: Cérebro - Vítima 2: Tronco Encefálico - Vítima 3: 
Cerebelo 
d) Vítima 1: Cérebro - Vítima 2: Cerebelo - Vítima 3: Tronco 
encefálico 
e) Vítima 1: Tronco encefálico - Vítima 2: Cerebelo - Vítima 3: 
Cérebro 

QUESTÃO 12 
Observe o gráfico a seguir: 

 
O hormônio diretamente responsável pelo mecanismo acima é o 
(a):  
a) vasopressina 
b) GH 
c) adrenalina 
d) aldosterona 
e) cortisol 
Entregue por Marcelo Fernando Nogueira de Castro 
QUESTÃO 13 
“Um implante de células nervosas já testado com sucesso em ratos 
para recuperar lesões cerebrais, foi feito pela primeira vez em 
seres humanos nos EUA, por pesquisadores da Universidade de 
Pittsburgh, segundo informou ontem o jornal The Washington Post. 
[…] O material implantado, extraído de um tumor de testículo, foi 
cultivado em laboratório por 20 anos. Nesse período, os cientistas 
foram capazes de “forçar” quimicamente a transformação das 
células cancerosas em neurônios. As células de tumor foram 
escolhidas porque têm grande poder de multiplicação. […] Cerca 
de 2 milhões de novas células nervosas foram aplicadas na região 
lesada de uma mulher de 62 anos, parcialmente paralisada por um 
derrame cerebral ocorrido há 19 anos. […] Segundo os 
pesquisadores, a eficácia da operação só poderá ser comprovada 
em alguns meses” FOLHA DE SÃO PAULO  
Diferente das células tumorais, os neurônios apresentam em suas 
membranas um potencial de repouso (conforme figura abaixo), 
sobre esse fato assinale a alternativa incorreta: 

 
a) a diferença de potencial elétrico gerada entre as faces interna e 
externa da membrana está relacionada à diferença de 
concentração de íons dentro e fora da célula. 
b) em A, proteínas da membrana plasmática transportam 
continuamente o Na+ e o K+ para dentro e para fora da célula. 
c) na origem desse potencial tem importância a permeabilidade 
seletiva da membrana celular. 
d) como a plasmalema é bem mais permeável aos íons potássio 
do que aos íons sódio, a quantidade de potássio que sai da célula 
supera a quantidade de sódio que entra. No geral (C), a célula 
passa a ter um déficit de cargas positivas no meio intracelular. 
e) em função da ação das bombas de sódio e potássio é mantido 
um gradiente de concentração entre os meios extra e intracelular, 
com predominância de sódio dentro e potássio fora da célula. 
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QUESTÃO 14 
“O ecstasy é uma das drogas ilegais mais utilizadas atualmente, 
conhecida como a “pílula-do-amor”, possui uma substância 
chamada MDMA – metilenodioximetanfetamina -  que atua sobre 
três neurotransmissores: a serotonina, a dopamina e a 
noradrenalina. O mais atingido é a serotonina, que controla as 
emoções e também regula o domínio sensorial, o domínio motor e 
a capacidade associativa do cérebro. O MDMA provoca uma 
descarga de serotonina nas células nervosas do cérebro para 
produzir os efeitos de leveza e bem estar; porém, a serotonina 
também é reguladora da temperatura do corpo, podendo causar 
hipertermia ou superaquecimento do organismo, sendo esta a 
principal causa de morte dos usuários.” 
(Adaptado: Superinteressante, set./2000). 

 
Em relação aos neurotransmissores e a figura, analise as 
afirmativas abaixo: 
I. Os neurotransmissores são transportados através dos 
neurônios e liberados na fenda sináptica onde dão origem ao 
impulso nervoso da célula. 
II. Nos neurônios o impulso nervoso tem sentido unilateral e 
invariável - dendrito > corpo celular > axônio - não ocorrendo 
nunca em sentido contrário. 
III. Os neurotransmissores são transportados pela corrente 
sanguínea e atuam em órgãos específicos, denominados órgãos-
alvo. 
Marque a opção que julgar verdadeira: 
  
a) I está correta. 
b) I e II estão corretas. 
c) III está correta. 
d) I e III estão corretas. 
e) todas estão corretas. 
 
QUESTÃO 15 
A figura abaixo representa um arco-reflexo: o calor da chama de 
uma vela provoca a retração do braço e o afastamento da mão da 
fonte de calor. Imagine duas situações: em A seria seccionado a 
raiz dorsal do nervo e em B, a raiz ventral. 

 
I. A pessoa sente a queimadura, mas não afasta a mão da fonte 
de calor. 
II. A pessoa não sente a queimadura e não afasta a mão da fonte 
de calor. 
III. A pessoa não sente a queimadura, mas afasta a mão da fonte 
de calor. 

Indique quais dessas possibilidades aconteceriam na situação A e 
na situação B, respectivamente. 
a) I  e  II 
b) I  e  III 
c) II  e  I 
d) II  e  III 
e) III  e   II 
Entregue por Juliana Ferrari Guide 
QUESTÃO 16 
Leia os textos a seguir: 
TEXTO 1 
Toda maneira de agir, fixa ou não; suscetível de exercer sobre o 
indivíduo uma coerção exterior; ou então, ainda que seja geral na 
extensão de uma sociedade dada, apresentando uma existência 
própria, independentemente das manifestações individuais que 
possa ter. 

SILVA, José Otacílio da. Elementos da Sociologia Geral. 2. ed. 
Cascavel: Edunioeste, 2006, p. 102. 

TEXTO 2 
A interação entre torcedor e jogador constitui-se em um 
fenômeno social, pois seus agentes têm um ao outro como 
referência para seus atos. Do mesmo modo, podem ser tratadas 
todas as interações existentes no âmbito do esporte, que, no 
geral, tomam o comportamento do jogador como referência, 
orientando seus atos a partir desse parâmetro. 

DIAS, Reinaldo. Introdução à Sociologia. 2. ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010, p. 15. 

 
Os estudos sociológicos se baseiam em vários objetos que são 
temas específicos de investigação. 
Os objetos de estudos descritos nos textos 1 e 2 são, 
respectivamente, 
 
a) dialética e materialismo. 
b) fato social e ação social. 
c) fato social e materialismo. 
d) positivismo e funcionalismo. 
e) funcionalismo e sociologia compreensiva. 
 
QUESTÃO 17 
De acordo com a definição de fato social de Durkheim, escolha a 
alternativa correta.  
 

a) O sistema eleitoral não é um fato social, porque pertence à 
esfera da vida política. 
b) São fatos sociais todos os acontecimentos de uma sociedade. 
c) O sistema financeiro de uma nação não é um fato social.  
d) A educação escolar é um fato social nas sociedades modernas, 
porque se impõe a todos e existe independentemente de cada um.  
e) O fato social é determinado pela subjetividade dos indivíduos.  
 
QUESTÃO 18 
Ao contrário de outros pensadores sociológicos anteriores, Weber 
acreditava que a Sociologia deveria se concentrar na ação social 
e não nas estruturas. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. p. 33.  
De acordo com esta assertiva, assinale a alternativa que melhor 
ilustra uma das concepções de Weber acerca da sociedade.  
 

a) as ideias, os valores e as crenças têm o poder de ocasionar 
transformações.    
b) o conflito de classes é o fator mais relevante para a mudança 
social.     
c) as estruturas existem externamente ou independentemente dos 
indivíduos. 
d) os fatores econômicos são os mais importantes para as 
transformações sociais.   
e) Nenhuma das anteriores 
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QUESTÃO 19 
Atualmente a ordem econômica capitalista é um imenso cosmos 
em que o indivíduo já nasce dentro e que para ele, ao menos 
enquanto indivíduo, se dá como um fato, uma crosta que ele não 
pode alterar e dentro da qual tem que viver. 

WEBER, Max. A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2004, p. 48-49. 

A partir dessa concepção, julgue as seguintes afirmativas: 
I. A sociedade condiciona o indivíduo. 
II. A liberdade do indivíduo depende somente de suas escolhas. 
III. A ordem capitalista condiciona a forma dos indivíduos se 
relacionarem. 
IV. Nossos desejos mais íntimos estão relacionados com a ordem 
econômica capitalista. 
V. Não existe indivíduo fora do capitalismo. 
VI. Todos os homens devem ser capitalistas. 
Estão corretas:  
 

a) As afirmativas I, III e IV, somente.  
a) As afirmativas II e III, somente.  
a) As afirmativas I, II, IV e V, somente.  
d) As afirmativas II, IV, V e VI, somente.    
e) As afirmativas I, III, IV e VI, somente.  
 
QUESTÃO 20 
A Sociologia de Max Weber é considerada uma ciência 
compreensiva e explicativa. Na sua concepção, compete ao 
sociólogo compreender e interpretar a ação dos indivíduos, assim 
como os valores pelos quais os indivíduos compreendem suas 
próprias intenções pela introspecção ou pela interpretação da 
conduta de outros indivíduos. 
 
Sobre a sociologia compreensiva de Max Weber, é correto afirmar 
que 
a) segundo o método da sociologia compreensiva de Max Weber, 
há uma ênfase metodológica sobre a sociedade como a unidade 
inicial da explicação para se chegar a significados objetivos de 
ação social. 
b) na sociologia compreensiva de Max Weber, a primeira tarefa da 
sociologia é reformar a sociedade ou gerar algum tipo de teoria 
revolucionária. Weber herda efetivamente um ponto de vista 
sociológico compreensivo imputado à escola marxista. 
c) para Max Weber, a sociologia está voltada unicamente para a 
compreensão dos fenômenos sociais. Na sociologia 
compreensiva, o homem não consegue compreender as intenções 
dos outros em termos de suas intenções professadas.   c) Texto 
da alternativa C 
d) no método compreensivo de Weber, os fenômenos sociais são 
considerados como a simples expressão de causas exteriores que 
se impõem aos indivíduos. Weber define a sociologia 
compreensiva em termos de fatos sociais e não em termos de 
atividade ou ação. 
e) Max Weber entende por sociologia compreensiva uma ciência 
que se propõe a compreender a atividade social e, deste modo, 
explicar causalmente seu desenrolar e seus efeitos. Para explicar 
o mundo social, importa compreender também a ação dos seres 
humanos do ponto de vista do sentido e dos valores. 
 
QUESTÃO 21 
“Deve-se entender por ‘dominação’, (...) a probabilidade de 
encontrar obediência dentro de um grupo determinado para 
mandatos específicos (ou para toda sorte de mandatos). Não 
consiste, portanto, em toda espécie de probabilidade de exercer 
‘poder’ ou ‘influência’ sobre outros homens. (...) Nem toda 
dominação se serve do meio econômico. E ainda menos tem toda 
dominação fins econômicos.” 

WEBER, Max. In: Castro, Anna Maria; Dias, Edmundo Fernandes. Introdução ao 
Pensamento Sociológico. Rio de Janeiro: Eldorado Tijuca, 1976. 

Com base no texto acima, analise as afirmativas: 

I. O poder decorrente de qualquer tipo ideal de dominação tem 
sempre um conteúdo que lhe atribui legitimidade, seja esta jurídica, 
costumeira ou afetiva. 
II. O poder decorre da posse básica e exclusiva de meios 
econômicos, sem a qual não há poder nas sociedades capitalistas. 
III. O poder emerge de mandatos extra econômicos, que são 
obtidos com ou sem legitimidade, apenas por agentes do Estado 
nas sociedades capitalistas. 
IV. Para ser exercido, o poder depende de coerções objetivas, 
físicas e materiais, embora dispense coerções morais para operar 
com legitimidade 
Assinale a alternativa correta 
a) I e II estão corretas. 
b) I e III estão corretas. 
c) I e IV estão corretas. 
d) Apenas I está correta. 
e) Apenas IV está correta. 
 
QUESTÃO 22 
Karl Marx exerceu grande influência na teoria sociológica. 
Segundo o autor: “[...] na produção social da sua existência, os 
homens estabelecem relações determinadas, necessárias, 
independentes da sua vontade, relações de produção... O conjunto 
destas relações de produção constitui a estrutura econômica da 
sociedade, a base concreta sobre a qual se eleva uma 
superestrutura jurídica e política e à qual correspondem 
determinadas formas de consciência social”. 

Fonte: MARX, K. Contribuição à crítica da economia política. Tradução de Florestan Fernandes. São 
Paulo, Ed. Mandacaru, 1989, p. 28. 

De acordo com o texto e os conhecimentos sobre o autor, é correto 
afirmar que:  
 

a) A superestrutura jurídica e política é o resultado do modo como 
as pessoas se organizam para produzir a subsistência material em 
determinada sociedade. 
b) A superestrutura jurídica e política é o resultado da consciência 
social dos líderes políticos e independe do modo de produção em 
dada sociedade 
c) A superestrutura política é o resultado do modo como as 
pessoas se organizam para produzir a subsistência material em 
determinada sociedade, mas a esfera jurídica depende da 
consciência social.   
d) A superestrutura jurídica é o resultado do modo como as 
pessoas se organizam para produzir a subsistência material em 
determinada sociedade, mas a esfera política depende da 
consciência social. 
e) A superestrutura jurídica e política é o resultado da consciência 
social dos homens 
 
QUESTÃO 23 
Partindo dos princípios da lei da mais-valia absoluta e relativa em 
Marx, um industrial, para aumentar seus lucros deve 
a) investir em novas tecnologias e diminuir a jornada de trabalho 
dos empregados, intensificando o ritmo e diminuindo a quantidade 
de horas de produção, com aumento de salários. 
b) ampliar a jornada de trabalho dos empregados, intensificando o 
ritmo e aumentando a quantidade de horas de produção, com 
aumento de salários. 
c) investir em novas tecnologias, diminuindo o ritmo e a quantidade 
de horas de produção, sem aumento de salários, pois as novas 
tecnologias são suficientes para aumentar os lucros. 
d) aumentar o tempo das horas extras dos empregados, com 
aumento de salários, estimulando a melhoria do ritmo e da 
intensidade da produção sem introdução de novas tecnologias. 
e) investir em novas tecnologias e ampliar a jornada de trabalho 
dos empregados, intensificando o ritmo e aumentando a 
quantidade de horas de produção, sem aumento de salários. 
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QUESTÃO 24 
“É verdade que a utilidade de uma vocação e pois sua aprovação 
aos olhos de Deus é medida primeiramente em termos morais e 
depois em termos de importância dos bens por ela gerados para a 
comunidade. A seguir porém, e em termos práticos acima de tudo, 
pelo critério mais importante da lucratividade do empreendimento. 
De fato, se Deus, cujas mãos os puritanos viam em todas as 
ocorrências da vida, aponta para um de Seus eleitos uma 
oportunidade de lucro, este deve segui-la com um propósito; de 
modo que um cristão de fé deve atender a tal chamado tirando 
proveito da oportunidade. “Se Deus te mostra um caminho pelo 
qual possas, legalmente, obter mais que por outro (sem danos para 
tua alma ou de outrem), e se o recusares e escolheres o de menor 
ganho, estarás em conflito com uma das finalidades de tua 
vocação e estarás recusando ser servo de Deus, e aceitando Suas 
dádivas e usando as para Ele quando Ele assim quis: podes 
trabalhar para ser rico para Deus e não para a carne e para o 
pecado”.” Max Weber. 
Seguindo o texto, identifique a ideia central por ele proposta: 
a) Max Weber analisa um período histórico em que a religião cristã 
Católica exercia poder de determinação produtiva e era a principal 
força econômica europeia. 
b) Max Weber propõe que o puritanismo comportava a ideia de que 
cada indivíduo deveria se dedicar plenamente em seu trabalho e 
produção econômica, pois assim estaria servindo a Deus, e Este 
lhe garantiria como ‘dádiva’ o enriquecimento. 
c) O texto de Weber remete a ideia de que a vocação religiosa e o 
serviço em prol a igreja representam o único modo de 
enriquecimento humano 
d) A vocação representava neste período histórico um elemento a 
ser ignorado em prol da entrega individual ao cumprimento dos 
desejos divinos. 
e) O texto de Weber contradiz a ideia de que a vocação religiosa e 
o serviço em prol a igreja representam o único modo de 
enriquecimento humano e afirma que o lucro é o caminho de tal 
prosperidade e a igreja não possui influência sobre tal processo 
econômico-mercantil. 
 
QUESTÃO 25 
No dia 12/07/2012, no Programa “Na Moral”, Pedro Cardoso foi 
entrevistado por Pedro Bial a respeito do trabalho dos paparazzi. 
Leia abaixo um trecho da entrevista: 
 

Pedro Bial – Mas seguindo o seu raciocínio: o empresário busca o 
ganho – para evitar a palavra lucro, que vamos dizer... ou lucro, o 
que for –, o empresário quer vender revista. As pessoas compram 
essas revistas. Esses sites são os mais acessados – os acessos 
de celebridades. 
Pedro Cardoso – É, os alemães também compraram o Nazismo, 
por esse raciocínio. A sociedade tem demandas. Nem todas as 
demandas da sociedade são a saúde dela. [...] Nós temos uma 
doença cultural. Uma doença social que mata pessoas, que 
constrange a liberdade, que principalmente vende uma mentira.  

Programa Na Moral apresentado em 12/07/2012. [transcrição]. Disponível em: 
<http://tvg.globo.com/programas/na-moral...i/2038750/>. Acesso em 15/07/2012. 

 

No trecho acima, Pedro Cardoso considera que a sociedade possui 
uma saúde que deve ser preservada. Dentre os autores abaixo, 
qual aquele que apresenta uma concepção semelhante?  
 

a) Max Weber 
b) Karl Marx 
c) Emile Durkheim 
d) Sigmund Freud 
e) Immanuel Kant 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 26 
Analise os itens abaixo e assinale a alternativa que corresponde 
às três características referentes aos fatos sociais de que trata 
Durkheim. 
1. Coercitividade 
2. Exterioridade 
3. Generalidade 
4. Historicidade 
5. Objetividade 
 

As características são 
 

a) 1, 3 e 5    
b) 2, 3 e 4   
c) 3, 4 e 5    
d) 1, 2 e 3 
e) 1, 3 e 4  
Entregue por Danilo José de Lima 
QUESTÃO 27 
Um pêndulo simples é composto de uma massa conhecida preso 
a um fio de comprimento L, quando posto a oscilar, seu período (T) 
é dado por: 2  

Imagine que um pêndulo foi colocado no teto de um elevador. 
Quando o elevador está em repouso seu período vale 10 
segundos, quando sobe em movimento acelerado seu período 
passa a ser 8 segundos. Qual deve ser, aproximadamente, a 
aceleração do elevador em m/s2? 
a) 5,5 
b) 4,5 
c) 3,5 
d) 2,5 
e) 1,5 
 
QUESTÃO 28 
Um bloco de aço é colocado sobre uma tábua de apoio que vai se 
inclinando aos poucos. Quando o bloco fica na iminência de 
escorregar, a tábua forma com a horizontal o ângulo  de acordo 
com a figura a seguir: 

 
Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a 
tábua vale 0,40 é correto afirmar que a distância x indicada na 
figura, em centímetros, vale: 
a) 25 
b) 10 
c) 12 
d) 20 
e) 4 
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Entregue por Rodrigo Araújo 
QUESTÃO 29 
Três cargas puntiformes idênticas, A, B e C, de cargas 
respectivamente iguais a +Q, +Q e -5Q são posicionadas nos 
vértices de um triângulo equilátero de lado a. Desta forma, a força 
resultante sobre a carga C é igual a F. Se as três cargas forem 
colocadas em contato e depois devolvidas às posições originais, a 
carga C passará a sofrer a ação de uma força resultante F’. É 
correto afirmar que: 
 

a) A força F’ será cinco vezes menor que F e possuirá sentido 
oposto. 
b) A força F’ será cinco vezes maior que F e possuirá o mesmo 
sentido. 
c) A força F’ será dez vezes menor que F e possuirá sentido 
oposto. 
d) A força F’ será idêntica à força F, devido à conservação das 
cargas. 
e) A força não se alterará de acordo com o princípio da 
conservação da energia. 
 
QUESTÃO 30 
Com o objetivo de criar novas partículas, a partir de colisões entre 
prótons, foi desenvolvido, no CERN (Centro Europeu de Pesquisas 
Nucleares), um grande acelerador (LHC). Nele, através de um 
conjunto de ímãs, feixes de prótons são mantidos em órbita 
circular, com velocidades muito próximas à velocidade c da luz no 
vácuo. Os feixes percorrem longos tubos, que juntos formam uma 
circunferência de 27 km de comprimento, onde é feito vácuo. Os 
prótons repassam inúmeras vezes por cada ponto de sua órbita, 
estabelecendo, dessa forma, uma corrente elétrica de 0,53 A no 
interior dos tubos. Analisando a operação desse sistema, estime o 
número N de prótons em cada um desses feixes. 
 

Dados: carga elementar: 1,6 ⋅ 10-19C. 
Velocidade da luz no vácuo: 3 ⋅ 10 m/s. 
a) N = 2,0 ⋅ 1014 
b) N = 2,7 ⋅ 1014 
c) N = 3,0 ⋅ 1014 
d) N = 3,6 ⋅ 1014 
e) N = 5,3 ⋅ 1014 

 
QUESTÃO 31 
DESCOBERTO SEXTO ESTADO DA MATÉRIA 
Os três estados da matéria (sólido, líquido e gasoso) são bem 
conhecidos. O quarto, o plasma, já não é novidade e poucos 
conhecem o quinto estado: o Condensado de Bose-Einstein. 
Agora, pesquisadores da Universidade do Colorado e do Instituto 
Nacional de Padrões e Tecnologia (Nist), nos EUA, acabam de 
descobrir o sexto estado da matéria: o condensado fermiônico. Os 
pesquisadores empregaram feixes de laser para aprisionar uma 
pequena nuvem de átomos de potássio, aplicando um campo 
magnético e resfriando-os a uma temperatura de apenas 50 
bilionésimos de um grau acima do zero absoluto (- 273,16 °C). A 
nova descoberta será útil para entender melhor o fenômeno da 
supercondutividade. 

PHYSICAL REVIEW LETTERS, v. 92, n. 4, de 30 de janeiro, artigo número 040403 
(http://prl.aps.org). Disponível em: . Acesso em: 11 set. 2007. [Adaptado]. 

Com base na teoria dos estados da matéria, é incorreto afirmar: 
 

a) Fontes de luz laser produzem ondas que apresentam um 
comprimento de onda específico (luz monocromática) que consiste 
na distância entre dois máximos consecutivos de intensidade do 
campo magnético (ou elétrico) quando ambos estão numa mesma 
direção. 
b) As substâncias podem mudar de estado físico (sólido, líquido, 
gasoso etc.) e esse fenômeno depende exclusivamente da 
temperatura a que estão expostas. 
c) O zero absoluto é um conceito no qual um corpo, classicamente, 
não conteria energia térmica alguma. Todavia, as leis da 

Termodinâmica mostram que esta temperatura continua 
experimentalmente inatingível. 
d) A supercondutividade é um fenômeno que se manifesta em 
alguns materiais que se tornam capazes de transportar corrente 
elétrica praticamente sem nenhuma resistência, quando abaixo de 
certa temperatura. 
e) A temperatura de uma pequena amostra com um número 
limitado de átomos pode ser reduzida através do aprisionamento 
dos mesmos utilizando-se campos magnéticos e ondas 
eletromagnéticas. 
 
Entregue por Eduardo Cezar da Silva 
QUESTÃO 32 
Considere um lago onde a velocidade de propagação das ondas 
na superfície não dependa do comprimento de onda, mas apenas 
da profundidade. Essa relação pode ser dada por . , 
onde g é a aceleração da gravidade e d é a profundidade. Duas 
regiões desse lago têm diferentes profundidades, como ilustrado 
na figura. 

 
O fundo do lago é formado por extensas plataformas planas em 
dois níveis; um degrau separa uma região com 2,5m de 
profundidade de outra com 10m de profundidade. Uma onda plana, 
com comprimento de onda , forma-se na superfície da região rasa 
do lago e propaga-se para a direita, passando pelo desnível. 
Considerando que a onda em ambas as regiões possui mesma 
frequência, pode-se dizer que o comprimento de onda na região 
mais profunda é: 
a) λ/2 
b) 2λ 
c) λ 
d) 3λ/2 
e) 2λ/3 
 
QUESTÃO 33 
Numa aula, utilizando experimentos com material de baixo custo, 
o professor de óptica tenta mostrar aos seus alunos, a formação 
de imagens num espelho esférico. Para realizar a demonstração, 
ele utilizou a superfície externa e espelhada de uma bola de árvore 
de natal, cujo raio vale 10 cm e, usando uma vela acesa como 
objeto real, colocou-a sobre o eixo principal e anotou 
cuidadosamente os dados de suas observações sobre a imagem 
obtida. Considerando este espelho como ideal e colocando uma 
vela de 12 cm de altura, num ponto que se encontra a 25 cm do 
vértice do espelho conforme a figura, o professor mostrou que a 
imagem é 

 
a) imprópria. 
b) direita com altura de 2,0 cm. 
c) invertida com altura de 2,0 cm. 
d) invertida com altura de 12 cm. 
e) direita com altura de 12 cm. 
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Entregue por Francisco Clovis de Sousa Júnior 
QUESTÃO 34 
Um caixote de massa M=20kg encontra-se apoiado sobre um 
plano horizontal áspero. O coeficiente de atrito entre o caixote e o 
plano vale μ=0,75 e a gravidade local vale g=10m/s2. Se o ângulo 
α pode ser ajustado convenientemente, determinar a menor força 
F capaz de mover o caixote ao longo do plano. 

 
a) 120 N 
b) 150 N 
c) 60 N 
d) 75 N 
e) 12 N 
 
QUESTÃO 35 
Três projéteis têm as massas m1 = 6,0 g; m2 = 8,0 g; m3 = 18 g. 
Eles são atirados horizontalmente em um bloco de madeira com 
as respectivas velocidades: V1 = 4,0 x 102 m/s; V2 = 3,0 x 102 m/s; 
V3 = 2,0 x 102 m/s. Os três projéteis penetram simultaneamente no 
bloco. A resistência oferecida pela madeira à penetração dos 
projéteis traduz-se por uma força constante e de mesmo módulo 
para os três. 
 

Represente por t1, t2 e t3 os instantes respectivos em que os 
projéteis se imobilizam dentro do bloco e por d1, d2 e d3 as 
distâncias percorridas (sempre dentro do bloco). Foram feitas as 
seguintes afirmações a respeito dos tempos e das distâncias: 
I. Tempos: 
A. t1 > t2 > t3 
B. t1 < t2 < t3 
C. t1 = t2 < t3 
D. t1 > t2 = t3 
E. t1 = t2 > t3 

II. Distâncias 
A. d1 < d2 < d3 
B. d1 > d2 > d3 
C. d1 = d2 < d3 
D. d1 > d2 = d3 
E. d1 < d2 = d3 

A associação correta é 
a) I – A; II – A 
b) I – E; II – D 
c) I – A; II – B 
d) I – C; II – D 
e) I – E; II – E 
 
QUESTÃO 36 
Observe a figura abaixo. 
  

 
Um escocês toca, distraidamente, sua gaita, parado na beira de 
um barranco, coberto de neve, com 5,0 m de altura. Um esquiador, 
apesar de seus esforços para brecar, atinge o escocês com uma 
velocidade de 10 m/s e, agarrados, se precipitam pelo barranco. 
Sabendo-se que os dois homens com seus respectivos apetrechos 
têm a mesma massa e que a aceleração gravitacional local é igual 
a 10 m/s2, eles cairão a uma distância d da base do barranco. O 
valor de d, em metros, é aproximadamente, 
a) 2,5 
b) 5,0 
c)10,0 
d)12,5 
e)15,0 

Entregue por José Eduardo Palácios Velloni 
QUESTÃO 37 
Uma pessoa canta, naturalmente no ar, e o som assim produzido 
é ouvido por um nadador totalmente imerso em água numa piscina 
próxima do cantor. Com relação à situação descrita, assinale a 
alternativa verdadeira. 
a) Ao penetrar obliquamente na piscina, o raio de onda aproxima-
se da reta normal à superfície da água pois a velocidade de 
propagação do som na água é maior do que na água.     
b) Ao penetrar obliquamente na piscina, o raio de onda aproxima-
se da reta normal à superfície da água pois a velocidade de 
propagação do som na água é menor do que na água. 
c) Ao penetrar obliquamente na piscina, o raio de onda afasta-
se da reta normal à superfície da água pois a velocidade de 
propagação do som na água é maior do que na água. 
d) Ao penetrar obliquamente na piscina, o raio de onda afasta-se 
da reta normal à superfície da água pois a velocidade de 
propagação do som na água é menor do que na água. 
e) Ao penetrar obliquamente na piscina, o raio de onda em questão 
não se aproxima e nem se afasta da reta normal à superfície da 
água pois a Lei de Snell não se aplica às ondas longitudinais. 
 
QUESTÃO 38 
O colorido característico das bolhas de sabão se deve 
necessariamente a alguns fenômenos ondulatórios. 
Assinale a alternativa abaixo que traz o maior número de 
fenômenos ondulatórios necessários à produção do colorido das 
bolhas de sabão. 
 

a) Reflexão ; interferência ; polarização. 
b) Reflexão ; difração ; interferência. 
c) Reflexão ; polarização ; difração. 
d) Refração ; reflexão ; interferência. 
e) Refração ; reflexão ; difração. 
Entregue por Nelson Bretanha Neto 
QUESTÃO 39 
Você está projetando um aparato para suportar um ator, de massa 
65 kg que deve “voar” pelo palco durante uma peça. Você prende 
o ator a um saco de areia de 130 kg através de um cabo de aço 
leve sustentado por polias sem atrito, conforme a figura. 
  

 
Será necessário que haja 3,0 metros de cabo entre o ator e a polia 
mais próxima ao ator, para que a polia possa ser escondida atrás 
da cortina. Para o aparato funcionar com sucesso, o saco de areia 
não pode nunca perder contato com o solo, enquanto o ator se 
balança de um plano superior até o chão. 
Considerando θ o ângulo inicial do cabo do ator com a vertical, qual 
é o valor máximo de θ para que o saco de areia não seja elevado 
do solo? 
a) 60º 
b) 30º 
c) 45º 
d) 90º 
e) n.d.a. 
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QUESTÃO 40 
Um projétil de aço de massa 40 g é atirado horizontalmente contra 
um bloco de argila de massa 160 g, inicialmente em repouso, 
suspenso por fios inextensíveis e de massas desprezíveis, 
conforme mostra a figura. O projétil penetra no bloco e o sistema 
projétil-bloco se eleva, atingindo altura máxima igual a 5,0 cm. 

 
Considerando o sistema conservativo e g = 10 m/s2, a velocidade 
do projétil ao atingir o bloco de argila era, em m/s, igual a: 
a) 2 
b) 2,5 
c) 5 
d) 6,5 
e) 8 
 
QUESTÃO 41 
Na figura, sobre os pontos A e B de uma mesa perfeitamente lisa, 
distanciados de 10 cm um do outro, repousam as esferas E1 e E2 de 
massas respectivamente iguais a m e 2m. Uma terceira esfera E3, 
de massa m / 2, que se desloca com velocidade constante de 60 
m/s sobre a reta AB, choca-se frontalmente com E1, a qual, em 
seguida, choca-se também frontalmente com E2. Os choques são 
todos perfeitamente elásticos. A energia cinética de E1, logo após 
o primeiro choque, é igual: 

 
a) Ao dobro da energia cinética de E3 antes dos choques. 
b) A 8/9 da energia cinética de E3 antes dos choques. 
c) À energia cinética de E3 antes dos choques. 
d) A 9/8 da energia cinética de E3 antes dos choques. 
e) A 4/9 da energia cinética de E3 antes dos choques. 
Entregue por Fábio Augusto de Moraes Fernandes 
QUESTÃO 42 
"O continente africano há muito tempo desafia geólogos porque 
toda a sua metade meridional, a que fica ao sul, ergue-se a mais 
de 1.000 metros sobre o nível do mar. (...) Uma equipe de 
pesquisadores apresentou uma solução desse desafio sugerindo 
a existência de um esguicho de lava subterrânea empurrando o 
planalto africano de baixo para cima." 

(Adaptado da Revista Superinteressante. São Paulo: Abril, novembro 1998, p. 12.) 
Considerando a formação do relevo terrestre, é correto afirmar, 
com base no texto, que a solução proposta é: 
a) improvável, porque as formas do relevo terrestre não se 
modificam há milhões de anos. 
b) pouco fundamentada, pois as forças externas, como as chuvas 
e o vento, são as principais responsáveis pelas formas de relevo. 
c) plausível, pois as formas do relevo resultam da ação de forças 
internas e externas, sendo importante avaliar os movimentos mais 
profundos no interior da Terra. 
d) plausível, pois a mesma justificativa foi comprovada nas demais 
regiões da África. 
e) injustificável, porque os movimentos mais profundos no interior 
da Terra não interferem nos acidentes geográficos que aparecem 
na sua superfície. 

QUESTÃO 43 
A possível escassez de água é uma das maiores preocupações da 
atualidade, considerada por alguns especialistas como o desafio 
maior do novo século. No entanto, tão importante quanto aumentar 
a oferta é investir na preservação da qualidade e no 
reaproveitamento da água de que dispomos hoje. 
A ação humana tem provocado algumas alterações quantitativas e 
qualitativas da água: 
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 / lançamento de gases 
poluentes / canalização de córregos e rios. 
b) lançamento de gases poluentes / lançamento de lixo nas ruas / 
construção de aterros sanitários. 
c) uso de fertilizantes e aterros sanitários / desmatamento / 
impermeabilização do solo urbano. 
d) lançamento de lixo nas ruas / uso de fertilizantes / construção 
de aterros sanitários. 
e) construção de barragens / uso de fertilizantes / construção de 
aterros sanitários. 
 
QUESTÃO 44 
Boa parte da água utilizada nas mais diversas atividades humanas 
não retorna ao ambiente com qualidade para ser novamente 
consumida. O gráfico mostra alguns dados sobre esse fato, em 
termos dos setores de consumo. 

 
Fonte: Adaptado de MARGAT, Jean-François. A água ameaçada pelas atividades humanas. In: WIKOWSKI, N. 

(Coord).Ciência e tecnologia hoje. São Paulo: Ensaio, 1994. 

Com base nesses dados, é possível afirmar que 
a) mais da metade da água usada não é devolvida ao ciclo 
hidrológico. 
b) as atividades industriais são as maiores poluidoras de água. 
c) mais da metade da água restituída sem qualidade para o 
consumo contém algum teor de agrotóxico ou adubo. 
d) cerca de um terço do total da água restituída sem qualidade é 
proveniente das atividades energéticas. 
e) o consumo doméstico, dentre as atividades humanas, é o que 
mais consome e repõe água com qualidade. 
 
QUESTÃO 45 
Observe o climograma de uma cidade brasileira e considere as 
afirmativas relacionadas a este. 
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I. O clima representado é denominado equatorial, em cuja área 
está presente uma vegetação do tipo hidrófila e latifoliada, 
característica da Floresta Equatorial. 
II. Refere-se a um clima sob forte influência da massa Polar 
atlântica (mPa) e que apresenta uma significativa amplitude 
térmica anual. 
III. Trata-se de um clima subtropical úmido, com precipitações ao 
longo de todo o ano, sem ocorrência de estação seca. 
IV. Nas áreas em que esse clima predomina, observam-se 
precipitações que ultrapassam os 2.200mm, o que, aliado às altas 
temperaturas, favorece o processo de lixiviação e a consequente 
laterização do solo. 
 
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão corretas: 
a) I e II 
b) III e IV 
c) I e IV 
d) II e III 
e) II e IV 
Entregue por Rodrigo Sigoli Ferro 
QUESTÃO 46 
Observe o mapa a seguir 

 
O mapa acima destaca em preto os países principais produtores 
do mineral: 
a) Ferro 
b) Urânio 
c) Cromo 
d) Hematita 
e) Carvão Mineral 
 
QUESTÃO 47 
Analise os gráficos abaixo: 

 
I. Aproximadamente 45% da matriz energética brasileira vem de 
fontes renováveis enquanto para o mundo esse índice é de 
aproximadamente 13% o que coloca o Brasil entre os países que 
menos emitem gases de efeito estufa. 
II. A utilização de urânio no Brasil tende a diminuir, seguindo uma 
tendência mundial motivada pelos recentes acidentes nucleares 
que ocorreram na usina de Fukushima no Japão. 

III. China e Índia são as grandes responsáveis pelo uso de carvão 
mineral no mundo, indo na contramão da tendência de abandono 
desta fonte altamente poluente. 
IV. Dentre os produtos usados para geração de energia a partir da 
biomassa destacam-se a cana de açúcar e os produtos lenhosos 
(madeira). 
Está correto o que se afirmam em: 
a) I e III, apenas 
b) II, III, IV 
c) I, II, III e IV 
d) I, II e IV 
e) I, III, IV 
 
QUESTÃO 48 
Assinale a alternativa que identifica corretamente as hidrelétricas 
1 e 2. 

 
a) Tucuruvi e Monte Belo 
b) Santo Antonio e Jirau 
c) Jirau e Santo Antonio 
d) Sobradinho e Moxotó. 
e) Santo Antonio e Balbina.’ 
 
QUESTÃO 49 
A madeira é constituída principalmente por carbono, oxigênio e 
hidrogênio. Quando soterrada, a madeira elimina CO2, CH4 e H2O 
no processo de fossilização. O carvão mineral ou carvão natural é 
um produto da fossilização da madeira depois de decorridos 
milhões de anos. Por sua vez o gás natural é uma mistura de 
gases, e é encontrado frequentemente separado do petróleo. 
Ainda que a sua composição seja diferente dependendo da fonte 
da qual é extraído, é composto principalmente por metano em 
quantidades que superam 90 ou 95%, e contém outros gases como 
nitrogênio, etano, CO2 ou restos de butano ou propano. Agora 
também se está investigando as jazidas de hidratos de metano que 
se estima haver reservas energéticas muito superiores as atuais 
de gás natural. Alguns dos gases de sua composição são 
eliminados porque não possuem capacidade energética 
(nitrogênio ou CO2) ou porque podem deixar resíduos nos 
condutores devido ao seu alto ponto de ebulição em comparação 
ao do gás natural (butano e propano). É empregado como 
combustível em indústrias, termoelétricas ou uso doméstico. 
O esquema abaixo define a produção de energia elétrica à partir 
da produção em termoelétricas. Sabemos que este processo 
apresenta enormes desvantagens entremeadas por algumas 
poucas vantagens que normalmente são tomadas como ponto de 
partida pelos defensores deste processo de geração de energia. 
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Fonte: Rodrigo Sigoli Ferro – adaptado de 

http://m.albernaz.sites.uol.com.br/Eletromecanica_on_line_Arquivos/esquema.gif 
 
Marque a alternativa que representa respectivamente uma 
vantagem e duas desvantagens deste processo: 
a) hiperprodução energética, poluição visual e poluição sonora 
b) proximidade ao centro consumidor, efeito estufa e alteração do 
ciclo hidrológico. 
c) baixa produção, poluição atmosférica e poluição por produtos 
químicos em mananciais. 
d) alta produção de energia, desmatamento e risco de emissão de 
radiação. 
e) baixa produção, desmatamento e extinção de espécies da fauna 
local. 
Entregue por José Luís Dias Lobato 
QUESTÃO 50 
Leia a reportagem abaixo veiculada no dia 31/08/2009 as 08h09 
no site da Folha On-line: 
Entenda o que é a camada pré-sal. 
A chamada camada pré-sal é uma faixa que se estende ao longo 
de 800 quilômetros entre os Estados do Espírito Santo e Santa 
Catarina, abaixo do leito do mar, e engloba três bacias 
sedimentares (Espírito Santo, Campos e Santos). O petróleo 
encontrado nesta área está a profundidades que superam os 7 mil 
metros, abaixo de uma extensa camada de sal que, segundo 
geólogos, conservam a qualidade do petróleo (veja figura abaixo). 

 
Fonte: Arte Folha 
Vários campos e poços de petróleo já foram descobertos no pré-
sal, entre eles o de Tupi, o principal. Há também os nomeados 
Guará, Bem-Te-Vi, Carioca, Júpiter e Iara, entre outros. Um 
comunicado, em novembro do ano passado, de que Tupi tem 
reservas gigantes, fez com que os olhos do mundo se voltassem 
para o Brasil e ampliassem o debate acerca da camada pré-sal. À 
época do anúncio, a ministra Dilma Rousseff (Casa Civil) chegou 
a dizer que o Brasil tem condições de se tornar exportador de 
petróleo com esse óleo. Tupi tem uma reserva estimada pela 
Petrobras entre 5 bilhões e 8 bilhões de barris de petróleo, sendo 

considerado uma das maiores descobertas do mundo dos últimos 
sete anos. 
Neste ano, as ações da estatal tiveram forte oscilação depois que 
a empresa britânica BG Group (parceira do Brasil em Tupi, com 
25%) divulgou nota estimando uma capacidade entre 12 bilhões e 
30 bilhões de barris de petróleo equivalente em Tupi. A portuguesa 
Galp (10% do projeto) confirmou o número. 
Para termos de comparação, as reservas provadas de petróleo e 
gás natural da Petrobras no Brasil ficaram em 13,920 bilhões 
(barris de óleo equivalente) em 2007, segundo o critério adotado 
pela ANP (Agência Nacional do Petróleo). Ou seja, se a nova 
estimativa estiver correta, Tupi tem potencial para até dobrar o 
volume de óleo e gás que poderá ser extraído do subsolo 
brasileiro. Estimativas apontam que a camada, no total, pode 
abrigar algo próximo de 100 bilhões de boe (barris de óleo 
equivalente) em reservas, o que colocaria o Brasil entre os dez 
maiores produtores do mundo. 
Fonte: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u440468.shtml: 
Sabemos a importância que o petróleo possui no mundo moderno, 
entretanto desconhecemos ou ignoramos o quadro necessário 
para sua formação. 
Tal fato explica parcialmente o porquê na plataforma continental 
podemos encontrar volumes interessantes deste produto. Sobre 
esta origem podemos definir que: 
a) O petróleo se forma em rochas cristalinas magmáticas, a partir 
da exposição de rochas cristalinas ao intenso calor da crosta 
terrestre, Tais rochas estão muito presentes na plataforma 
marítima litorânea brasileira, por isso a recente descoberta; 
b) O petróleo se forma em rochas sedimentares, a partir do 
soterramento e decomposição de matéria orgânica sobretudo 
vegetal, que, devido a reações físico-químicas ocorridas durante 
milhares de anos, sofrem intenso processo de fossilização. Tais 
matérias orgânicas estão muito presentes na plataforma marítima 
litorânea brasileira por isso a recente descoberta; 
c) O petróleo se forma em rochas sedimentares, a partir do 
soterramento e decomposição de matéria orgânica sobretudo 
animal, que, devido a reações físico-químicas ocorridas durante 
milhares de anos, sofrem intenso processo de fossilização. Tais 
matérias orgânicas estão muito presentes na plataforma marítima 
litorânea brasileira por isso a recente descoberta; 
d) O petróleo se forma ali devido a presença de intensa atividade 
vulcânica que gera mutação nas estruturas rochosas locais 
gerando o petróleo. 
e) Nesta região não existem formações e ou jazidas de petróleo, 
tudo não passa de marketing para aumentar as ações da 
Petrobrás. 
 
QUESTÃO 51 
Assinale a alternativa que explica a causa do apoio de 
ambientalistas de renome ao uso da energia nuclear. 
a) Os ambientalistas apoiam o uso da energia nuclear porque ela 
não produz resíduo nem fumaça, preservando assim, o meio 
ambiente. 
b) Os ambientalistas apoiam o uso da energia nuclear porque o 
aquecimento global e o efeito estufa são tão perigosos para o 
planeta que os riscos da energia nuclear tornam-se mais 
toleráveis. 
c) Os ambientalistas apoiam o uso da energia nuclear porque o 
Brasil, como país signatário do TNP, é obrigado a usar esse tipo 
de energia. 
d) Os ambientalistas apoiam o uso da energia nuclear porque as 
reservas de urânio são muito abundantes, levando cerca de 10 
milhões de anos para acabar. 
e) Os ambientalistas não apoiam o uso da energia nuclear. A 
informação acima visa prejudicar a imagem das ONGs que lutam 
por um mundo melhor, sem poluição e lixo radioativo. 
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QUESTÃO 52 

.  
As pirâmides etárias são gráficos que possibilitam a interpretação 
da qualidade de vida e estrutura vegetativa de uma região. A 
pirâmide acima representa a população mundial. Utilizando seus 
conhecimentos sobre o assunto, defina as características da 
população mundial: 
a) a população do planeta é rica, tem grande qualidade de vida, 
como se pode observar pela alta taxa de natalidade marcada na 
base da pirâmide. 
b) a população do planeta é subdesenvolvida, pois possui alta taxa 
de natalidade e baixa expectativa de vida, como pode ser 
observado na pirâmide. 
c) a pirâmide demonstra um alto percentual de população de 
idosos em relação aos percentuais de população jovem, 
demonstrando alta expectativa de vida global. 
d) a pirâmide demonstra a alta qualidade de vida, alto idh, baixo 
nível de mortalidade. 
e) a pirâmide etária não permite fazer conjecturas acerca da 
qualidade de vida da população mundial. 
 
QUESTÃO 53 
Transições demográficas em curso nos diferentes países do Sul, 
inverno demográfico em certos países do Norte, envelhecimento 
da população, urbanização sem precedentes: eis o que desenha 
uma paisagem demográfica inédita. Soma-se a questão das 
circulações migratórias: 214 milhões de pessoas residem de modo 
permanente em um país diferente daquele em que nasceram – um 
número que não inclui nem refugiados nem deslocados. 
 

Gérard-François Dumont, 01 de Julho de 2011. 
ttp://diplomatique.uol.com.br/artigo.php?id=961 

Sobre o significado dos conceitos utilizados no texto acima para 
descrever a atual paisagem demográfica, leia as seguintes 
afirmações: 
I. Transição Demográfica refere-se ao período de transição entre 
uma situação de elevadas taxas de mortalidade e de natalidade 
para um regime de baixa mortalidade e natalidade, em dado país 
ou região. 
II. Inverno Demográfico refere-se a uma situação na qual a 
natalidade continua a diminuir no final da transição demográfica, 
em dado país ou região. 
III. Urbanização refere-se ao crescimento absoluto da população 
que reside em assentamentos definidos como urbanos, em dado 
país ou região. 
IV. Deslocado refere-se ao migrante que atravessa uma fronteira 
política internacional em busca de inserção no mercado de 
trabalho em um país estrangeiro. 

Está correto apenas o que se afirmam em 
a) I, II e III. 
b) I e II. 
c) I, II e IV. 
d) II e III. 
e) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 54 
Os impactos ambientais decorrentes do modelo de 
desenvolvimento capitalista deram início, a partir da segunda 
metade do século XX, a debates de âmbito internacional sobre 
economia, ambiente global e sustentabilidade da vida na Terra. 
Sobre tais debates, é correto afirmar que: 
 

a) Na Conferência Mundial do Meio Ambiente (Rio 92), os países 
periféricos defenderam o provimento de recursos financeiros e 
tecnológicos para propiciar o desenvolvimento sustentável em 
seus países. 
b) O Conceito de Desenvolvimento Sustentável, apresentado em 
1987 por Relatório da ONU, representou uma vitória dos 
movimentos mais radicais de defesa da natureza, ao propor o 
congelamento do desenvolvimento capitalista. 
c) Em 1997, com a assinatura do Protocolo de Kyoto pelos 
membros do G-7, houve redução considerável do nível de 
emissões de CO2, sobretudo nos EUA, Reino Unido e Japão. 
d) A Conferência de Estocolmo propunha uma redução do 
desenvolvimento industrial, baseada no sucesso dos países 
socialistas em conciliar desenvolvimento e preservação da 
natureza. 
e) A Conferência de Johanesburgo atrelou a discussão da questão 
ambiental ao combate ao terrorismo, visando a salvaguardar os 
países dos ataques da biopirataria. 
 
Entregue por Janaina de Alencar Mota e Silva 
QUESTÃO 55 
A população brasileira atingiu 202,7 milhões de pessoas em 
primeiro de julho deste ano, segundo estimativa do IBGE [...] O 
volume de pessoas que vivem no país cresceu 0,86% em relação 
ao verificado em igual período do ano anterior. São Paulo continua 
sendo a cidade mais populosa do país, com 11,9 milhões de 
habitantes. Em seguida, no ranking de cidades, vêm Rio de Janeiro 
(6,5 milhões), Salvador (2,9 milhões), Brasília (2,9 milhões) e 
Fortaleza (2,6 milhões). Os 25 municípios mais populosos do país 
somam 51 milhões de habitantes e representam 25,2% da 
população. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1507099-populacao-brasileira-atinge-2027-
milhoes-de-habitantes-calcula-ibge.shtml. Acesso em 02 set. 2014 

Com base nos conhecimentos de geografia da população, assinale 
a alternativa correta. 
a) O aumento populacional brasileiro é decorrente, sobretudo, do 
crescimento vegetativo da população, que incorpora os conceitos 
de natalidade e mortalidade. 
b) O crescimento populacional evidenciado indica uma tendência 
de aumento nas taxas de natalidade e fecundidade e uma 
diminuição da taxa de mortalidade, associada ao envelhecimento 
da população. 
c) Esse acréscimo populacional tem como consequência a 
diminuição da renda per capita e o comprometimento dos recursos 
naturais, como evidenciado por Malthus, pois há um crescimento 
geométrico da população e aritmético dos alimentos. 
d) O aumento da população é impulsionado pelo crescimento das 
periferias das grandes cidades, decorrente dos processos 
migratórios, que fazem com que diminua o número de habitantes 
em cidades pequenas. 
e) O fator que explica o aumento populacional é a imigração, pois 
o Brasil tem recebido grande contingente populacional de outros 
países. 
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QUESTÃO 56 

 
Observando a pirâmide etária e baseado em seus conhecimentos 
sobre a população brasileira, assinale a alternativa correta: 
a) Os romances Helena (Machado de Assis) e Clarissa (Erico 
Veríssimo) foram escritos, respectivamente, nos séculos XIX e XX. 
Se compararmos a evolução demográfica da população brasileira 
desses períodos, ocorreram poucas alterações, pois desde o 
Império o Brasil já era considerado um país “maduro”. 
b) Desde o final do século XIX, a subnutrição e a fome crônica 
foram erradicadas no Brasil, contradizendo a teoria malthusiana, 
segundo a qual a população cresce em progressão aritmética e os 
recursos alimentares em progressão geométrica. 
c) Considerando o gráfico acima, infere-se que o número de 
mulheres é superior ao de homens, sobretudo a partir da faixa 
etária dos 25 anos, apesar de nascerem mais homens do que 
mulheres. 
d) A queda das taxas de fecundidade em um país é responsável 
por novos arranjos demográficos, entre eles a mudança na 
composição etária da população. No Brasil, essa queda na 
natalidade, coincide com o início do processo de industrialização. 
e) Segundo o gráfico acima, o número de mulheres é superior ao 
de homens na idade adulta, o que significa que elas se inserem 
com maior facilidade no mercado de trabalho, sem sofrerem 
nenhum tipo de discriminação. 
 
QUESTÃO 57 
Observe a tirinha abaixo: 

 

Na sequência dos quadros, podemos verificar Mafalda em contato 
com diferentes situações. Qual das alternativas abaixo é 
a incorreta quando correlacionada com seus conhecimentos 
prévios sobre o Brasil e suas metrópoles e com a sequência e a 
reflexão final efetuada por Mafalda? 
a) As vicissitudes da vida moderna envolta em dilemas 
existenciais. 
b) O mundo atual e das últimas décadas sofrendo com os 
problemas advindos da poluição. 
c) A incessante e crescente utilização e substituição do natural pelo 
artificial. 
d) O descompasso entre a vida cotidiana das pessoas e a sua 
qualidade de vida. 
e) A sensação de que a qualidade de vida das pessoas melhora e 
a quantidade de problemas cotidianos diminui a cada geração. 
 
QUESTÃO 58 

Tá vendo aquele edifício, moço 
Ajudei a levantar 

Foi um tempo de aflição 
Eram quatro condução 

Duas pra ir, duas pra voltar 
Hoje depois dele pronto 

Olho pra cima e fico tonto 
Mas me vem um cidadão 

E me diz desconfiado 
''Tu tá aí admirado? 

Ou tá querendo roubar?" 
Meu domingo tá perdido 
Vou pra casa entristecido 

Dá vontade de beber 
E pra aumentar meu tédio 

Eu nem posso olhar pro prédio 
Que eu ajudei a fazer... 

Fonte: Zé Ramalho. Cidadão. 
 

A letra da música trata de um setor da economia fortalecido nos 
últimos anos, em decorrência do crescimento econômico 
brasileiro. 
Considere as afirmações relativas a esse setor. 
I. É chamado de setor primário e abrange, além das atividades 
ligadas à construção civil, os serviços de marketing e a venda de 
imóveis. 
II. É caracterizado pela desigualdade econômica e social, vivida 
pelos trabalhadores. 
III. Ampliou a procura por operários, com contratação, inclusive, de 
mulheres. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 
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Entregue por André Gustavo Bengtson 
QUESTÃO 59 
“Desta vala imunda a maior corrente da indústria humana flui para 
fertilizar o mundo todo. Deste esgoto imundo jorra ouro puro. Aqui 
a humanidade atinge o seu mais completo desenvolvimento e sua 
maior brutalidade, aqui a civilização faz milagres e o homem 
civilizado torna-se quase um selvagem.” 

(HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1979.) 
Esta observação, feita por Alexis de Tocqueville em 1835, 
descreve a cidade de Manchester (Inglaterra) durante a Revolução 
Industrial. A leitura do texto permite afirmar que o autor 
a) tinha um ponto de vista teocêntrico, pois a ação humana era 
compreendida como um verdadeiro milagre. 
b) exaltava o processo de industrialização, que tornaria ainda 
melhores os seres humanos e a natureza ao seu redor. 
c) fazia uma defesa da política mercantilista, que tinha como 
prioridades o metalismo e as inovações tecnológicas. 
d) constatava que a industrialização poderia trazer, como 
consequência, a degradação socioambiental. 
e) defendia que a vida selvagem era melhor que a vida 
desenvolvida nas cidades industrializadas. 
 
QUESTÃO 60 
Ao defender que todos os homens nascem livres, e a liberdade faz 
parte da natureza do homem, Rousseau inspirou todos os 
movimentos que visavam uma busca pela liberdade. Incluem-se aí 
as Revoluções Liberais, o Marxismo, o Anarquismo etc. A filosofia 
política de Rousseau é inserida na perspectiva dita contratualista 
de filósofos britânicos dos séculos XVII e XVIII, e seu famoso 
Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre 
os homens pode ser facilmente entendido como um diálogo com a 
obra de Thomas Hobbes. Sobre a relação entre a obra de Thomas 
Hobbes e J.J.Rousseau, podemos afirmar: 
 
 

a) ambos podem ser inseridos dentro do contexto da filosofia 
contratualista, pois consideravam que o homem é mau por 
natureza e só conseguiria alcançar a plena liberdade por meio da 
consolidação de um Estado forte. 
b) embora considerassem o homem mau por natureza, Hobbes 
defendia a idéia de um Estado forte e Rousseau um Estado 
democrático, fato que faz o primeiro ser considerado contratualista 
e o segundo não. 
c) Embora partissem de idéias opostas, pois Hobbes defendia a 
tese de que o homem é mau por natureza e Rousseau o oposto, 
ambos estão inseridos dentro do contexto contratualista, uma vez 
que teorizaram, cada um em sua época e ao seu modo, uma nova 
formatação para o papel do Estado na sociedade, em que a idéia 
do contrato social é fundamental. 
d) Embora ambos fossem considerados filósofos contratualistas, a 
grande crítica que Hobbes fez a obra de Rousseau foi a 
romantização do “bom selvagem”, considerada descontextualizada 
por Hobbes, uma vez que estavam refletindo sobre a sociedade 
européia do antigo regime, não a colonização americana. 
e) Enquanto Rousseau retratava em sua obra a decadência moral 
advinda do processo de Renascimento Comercial e Urbano, 
quando o lucro passou a ser a base da sociedade moderna, 
Hobbes já apontava para o Contrato Social estabelecido no final 
do período moderno entre nobreza e burguesia, base dos Estados 
Nação contemporâneos europeus. 
 
QUESTÃO 61 
“A maneira como os indivíduos manifestam sua vida reflete 
exatamente o que são. O que eles são coincide, pois, com sua 
produção, isto é, tanto com o que eles produzem quanto com a 
maneira como produzem. O que os indivíduos são depende, 
portanto, das condições materiais da sua produção.” 
MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Martins Fontes, 1989, p. 13. 

 

Com base nessa citação do livro A ideologia alemã, que trata da 
teoria marxista para a interpretação da sociedade, é correto afirmar 
que: 
a) o capitalismo teve origem no modo de produção socialista, a 
partir de uma revolução burguesa. 
b) o capitalismo teve origem em ideias religiosas, a partir do 
Renascimento, e no crescimento da burguesia. 
c) a produção de ideias na vida social, no decorrer da história, está 
separada da produção da vida material. 
d) a perspectiva de análise marxista examina a sociedade levando 
em consideração as relações sociais estabelecidas no modo de 
produção. 
e) o pensamento marxista surgiu no início da revolução francesa, 
com a defesa da igualdade e da fraternidade entre todos os seres 
humanos. 
 
QUESTÃO 62 
Acerca das diferenças entre o socialismo utópico e o científico 
podemos afirmar que: 
 

a) O socialismo utópico teve início com o livro “utopia” de Thomas 
More que, na Inglaterra, causou comoção geral da população 
devido a suas ideias favoráveis à igualdade, defendidas também 
pelo rei Henrique VIII, enquanto o socialismo científico se 
desenvolveu na Alemanha com os estudos de Marx e Engels 
discordando totalmente do pensamento de Thomas More. 
b) O socialismo científico é caracterizado pelo estudo aprofundado 
das realidades decorrentes da sociedade industrial e, desenvolvido 
por Marx e Engels a partir do Manifesto Comunista de 1848, aponta 
caminhos revolucionários para atingir o comunismo. Já o 
socialismo utópico tem sua base geralmente em propostas de vida 
comunitária, que apresentam um modelo de sociedade ideal, mas 
sem apontar os caminhos para se chegar à socialização plena. 
c) O socialismo utópico tem como pioneiro Jacques Fourier que, 
na França, iniciou experiências de socialização pela criação dos 
falanstérios, característicos de quase todos os defensores dessa 
teoria, enquanto o socialismo científico é defendido por Thomas 
More ao estudar os problemas sociais de seu tempo. 
d) O socialismo científico é caracterizado pela ação radical e 
violenta contra o Estado, enquanto o socialismo utópico prega uma 
transição lenta e gradual da sociedade capitalista para a 
comunista. 
e) O socialismo utópico apresenta sempre uma sociedade ideal, 
mas não aponta os meios pelos quais atingi-la, enquanto o 
científico estuda o meio social e a partir dele obtém as soluções 
definitivas e pacíficas para o problema da luta de classes. 
 
QUESTÃO 63 
"Para mim, o mais absurdo dos costumes vale mais do que a mais 
justa das leis. A nossa legislação alemã contenta-se com evocar o 
espírito atual, notadamente o espírito francês, mas não faz alusão 
ao espírito do povo". 
 

Essa frase do alemão William Gerlach, em 1810, exprime uma 
visão 
a) liberal e democrática. 
b) romântica e nacionalista. 
c) socialista e comunitária. 
d) teocrática e tradicionalista. 
e) conservadora e realista. 
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Entregue por Michel Mendes 
QUESTÃO 64 
Um dos elementos decisivos no tocante à simbologia do regime 
republicano que foi inaugurado no Brasil em 1889 foi a definição 
de sua bandeira, de adoção obrigatória e legalmente estabelecida. 
Segundo alguns autores, essa foi uma batalha decisiva, que 
revelou clivagens entre os próprios republicanos, apesar de a 
vitória ter pertencido a um grupo: os positivistas. Sua vitória, nesse 
caso, pode ser explicada pelo fato de 
 

a) os positivistas ortodoxos constituírem-se numa seita religiosa 
que pregava o fim do estágio fetichista em que vivia a totalidade 
da população brasileira. 
b) os positivistas ortodoxos considerarem que apenas sob o regime 
monárquico estariam assegurados a ordem e o progresso, tal 
como o pregara Comte. 
c) os positivistas constituírem a base de apoio ao regime 
republicano, sobretudo devido a seu prestígio junto aos antigos 
setores aristocratas e conservadores da população. 
d) os positivistas ortodoxos contarem com maioria no Congresso, 
fazendo com que os demais projetos de bandeiras apresentados 
fossem sistematicamente vetados por imitarem ora o modelo 
francês, ora o modelo norte-americano. 
e) a bandeira ter incorporado o lema dos positivistas ortodoxos, 
“Ordem e Progresso”, e elementos da antiga bandeira imperial, 
combinando passado e futuro, além de valores como a fraternidade 
universal e a conciliação entre extremismos. 
 
QUESTÃO 65 
Segundo o historiador Jose Murilo de Carvalho, o povo 
acompanhou bestializado a criação do regime republicano no 
Brasil. Essa afirmação pode explicar nossa Proclamação da 
República no Brasil como: 
 

a) adoção das teses sobre a ordem e o progresso, inspiradas na 
revolução norte-americana do século XVIII. 
b) uma ruptura com os valores liberais, instituídos pelo ideário dos 
membros do clube militar do Rio de Janeiro. 
c) um golpe militar ou quartelada nos moldes que tivemos mais 
tarde em 1964. 
d) estabelecimento de uma nova ordem social, que promovia a 
igualdade social com base na organização do trabalho. 
e) a vitória da proposta federalista do Partido Republicano que se 
efetivou no país através de um plebiscito no qual votaram apenas 
homens alfabetizados. 
 
QUESTÃO 66 
“Na busca pela ampliação dos mercados, os ingleses vão impondo 
ao mundo o livre-comércio e o abandono dos princípios 
mercantilistas, ao mesmo tempo em que tratam de proteger seu 
próprio mercado e de suas colônias com tarifas protecionistas. Em 
suas relações com a América espanhola e portuguesa, abrem 
brechas cada vez maiores no sistema colonial por meio dos 
acordos comerciais, do contrabando e da aliança com os 
comerciantes locais.” (FAUSTO, Boris. História concisa do Brasil. 
São Paulo: Edusp, 2001, pg. 59) 
A partir do texto acima e pensando nas relações entre Brasil e 
Inglaterra no período pós-independência, podemos afirmar que: 
a) As relações comerciais entre Brasil e Inglaterra sempre foram 
muito benéficas para ambos os lados, sendo apenas abaladas pelo 
Bill Aberdeen em 1845. 
b) Brasil e Inglaterra sempre mantiveram relações diplomáticas 
amigáveis sem maiores distúrbios até 1888 com a lei de abolição 
da escravatura. 
c) A Inglaterra sempre considerou o Brasil um mercado consumidor 
importante tendo, porém, suas relações comerciais ameaçadas 
pela Tarifa Alves Branco de 1844. 
d) Inglaterra, França e Espanha realizaram poucas tentativas de 
invasão ao território brasileiro, principalmente por conta da 
dificuldade de penetração no continente, já dominado por fortes e 
bases militares dos bandeirantes. 

e) A pressão franco-britânica para o fim da escravidão no Brasil se 
devia principalmente à conquista de mercado consumidor 
composto pelos grandes senhores que gastariam menos com a 
importação da mão de obra no país. 
 
QUESTÃO 67 
Após a análise criteriosa do quadro a seguir, relativo à balança 
comercial do Império brasileiro, conclui-se que 

 
 

a) a queda nas exportações no final do século XIX pode ser 
explicada pela recente extinção do tráfico escravo. 
b) o crescimento das exportações de café, principal produto da 
economia brasileira na época, foi o responsável pelo 
constante superávit da balança comercial entre 1860 e 1880. 
c) o crescimento contínuo das importações pode ser explicado pelo 
decreto de 1844, que estabeleceu as Tarifas Alves Branco, 
favorecendo a entrada de produtos estrangeiros a baixos preços. 
d) o equilíbrio da balança comercial na primeira década, 
demonstrada no quadro, deve-se ao aumento das exportações de 
bens de produção. 
e) os períodos em que a balança comercial 
apresentou déficit correspondem a momentos de rebeliões 
internas, durante as quais os investimentos na produção eram 
desviados para a indústria bélica. 
 
QUESTÃO 68 
Diferentemente de outras atividades econômicas do Brasil Colônia, 
a mineração foi submetida a um rigoroso controle por parte da 
metrópole. Neste contexto: 
 

a) os Códigos Mineiros de 1603 e 1618 já impediam a livre 
exploração das minas, impondo uma série de condições e 
restrições. 
b) as Intendências das Minas criadas pelo Regimento de 1702 
impuseram um controle absoluto sobre toda a produção 
mineradora, embora ainda estivessem subordinadas a outras 
autoridades coloniais. 
c) a cobrança do quinto foi facilitada com a criação das Casas de 
Fundição, no final do século XVII, onde o ouro era fundido em 
barras timbradas com o selo real, embora a circulação do ouro em 
pó ainda fosse permitida. 
d) foram instalados postos fiscais em pontos estratégicos das 
estradas, com o objetivo de fiscalizar se o pagamento do quinto 
havia sido realizado; cobrar impostos sobre a passagem de 
animais e pessoas e sobre a entrada de todas as mercadorias 
transportadas para as Minas. 
e) a capitação foi um imposto que exigia do minerador o 
pagamento de uma taxa sobre cada um de seus escravos, do qual 
ficavam isentos os faiscadores que não possuíam escravos. 
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Entregue por Roberta Marcelino Veloso 
QUESTÃO 69 

 
O cangaço representou uma manifestação popular favorecida, 
basicamente, pela seguinte característica da conjuntura social e 
política da época:  
a) cidadania restringida pelo voto censitário  
b) analfabetismo predominante nas áreas rurais  
c) criminalidade oriunda das taxas de desemprego 
d) hierarquização derivada da concentração fundiária  
e) intensificação da industrialização no período republicano 
 
QUESTÃO 70 
Leia este trecho de documento: 
Pela presente, por um de nós escrita e por ambos assinada, 
declaramos que, desejando comemorar por um ato digno da 
Religião de Cristo, o redentor, e de humanidade, o aniversário que 
hoje celebramos, e atendendo aos serviços que já tem nos 
prestado o pardo Sabino, nosso escravo, temos de comum acordo 
e de muita nossa livre e espontânea vontade, resolvido conferir ao 
mesmo, como conferimos, a sua liberdade, podendo conduzir-se 
como se de ventre livre fosse nascido: com a cláusula porém de 
continuar a servir-nos, ou a pessoa por qualquer de nós designada, 
ainda por espaço de cinco anos a partir desta data. 

 (Registro de uma carta de liberdade conferida, em 1866, pelo Dr. Agostinho Marques 
Perdigão Malheiro e sua mulher ao pardo Sabino. Citado por CHALHOUB, Sidney. "Visões 

da liberdade". São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p.140.) 
Com relação à conjuntura histórica em que foi abolida a escravidão 
e com base nas informações contidas nesse trecho, é correto 
afirmar que  
a) a extinção da escravidão se deu de forma abrupta, sendo que 
as elites abolicionistas optaram por uma estratégia radical de 
enfrentamento com a Coroa, o que causou grandes traumas 
sociais.    
b) as soluções encontradas para o problema da escravidão não 
escaparam ao controle político da Igreja Católica, que acabou 
impondo aos fiéis da elite uma teoria particular do abolicionismo. 
c) o debate sobre a abolição trouxe à tona as ambiguidades das 
atitudes políticas de uma parte da elite brasileira, que julgava o ato 
de emancipação uma benesse, pela qual o ex-escravo deveria 
pagar. 
d) os problemas ligados à escravidão se atenuaram ao longo do 
século XIX, quando o crescimento das revoltas escravas suprimiu 
conflitos entre os negros e as elites rurais.    
e) a condição de liberto era definitiva, de modo que não havia 
nenhuma possibilidade de revogação da alforria condicional.  
Entregue por Eduardo Aparicio Baez Ojeda 
QUESTÃO 71 
"A nova onda se propagou rapidamente por toda a Europa. Uma 
semana depois da queda de Luís Filipe I, o movimento 
revolucionário tomou conta de uma parte da Alemanha e, em 
menos de um mês, já estava na Hungria, passando pela Itália e 
pela Áustria. Em poucas semanas, os governos dessa vasta região 
foram derrubados, e supostamente se inaugurava uma nova etapa 
da História europeia, a Primavera dos Povos". 

(Luiz Koshiba, "História - origens, estruturas e processos") 
 

O texto faz referência: 
a) à Belle Époque. 
b) às Revoluções de 1848. 
c) à Restauração de 1815. 
d) à Guerra Franco-Prussiana. 
e) às Revoluções liberais de 1820. 
 
QUESTÃO 72 
A expansão dos Estados Unidos em direção ao oeste, na primeira 
metade do século XIX, envolveu, entre outros fatores, a: 
a) intervenção norte-americana na guerra de independência do 
México, da América Central e de Cuba. 
b) anexação militar do Alasca, resultado de longo conflito armado 
com a Rússia. 
c) Guerra de Secessão, que opôs os escravistas dos estados do 
sul aos abolicionistas do norte. 
d) implantação de um sistema legal rigoroso nas áreas ocupadas, 
evitando conflitos armados na região. 
e) remoção indígena, transferindo comunidades indígenas que 
viviam a leste do rio Mississipi para outras regiões. 
 
QUESTÃO 73 
"Todas as relações fixas, imobilizadas, com sua aura de ideias e 
opiniões veneráveis, são descartadas; todas as novas relações, 
recém-formadas, se tornam obsoletas antes que se ossifiquem. 
Tudo o que é sólido se desmancha no ar, tudo o que é sagrado se 
torna profano, e os homens são finalmente forçados a enfrentar 
com sentidos mais sóbrios suas reais condições de vida e a sua 
relação com outros homens." 

(MARX, K. e ENGELS, F. MANIFESTO COMUNISTA, 1848). 
O MANIFESTO COMUNISTA de Marx e Engels pode ser 
apresentado como uma crítica radical à ordem burguesa. Tanto 
que, ao final, os autores conclamam os trabalhadores a se unirem 
para o seu enfrentamento. É incorreto afirmar que o pensamento 
de Marx e Engels expressa: 
a) A busca, expressa pela ideia de que "tudo o que é sagrado se 
torna profano", de uma nova religião, reveladora do "homem novo". 
b) Uma visão mais concreta e combativa da sociedade, em 
oposição à outra, mais idealizada e conformista. 
c) A luta de classes entre proprietários e trabalhadores, 
contradição fundamental do capitalismo, que encaminha a 
sociedade para a abolição da ordem burguesa e do Estado que a 
sustenta. 
d) Uma concepção científica da história ("materialismo histórico") 
que, segundo eles, aparece como a principal forma de apreensão 
das leis que fundamentam a sociedade e a economia. 
e) A união de todos os proletários do mundo, que conscientes da 
sua importância, poderiam pôr fim a opressão da burguesia. 
 
Entregue por Denis Ferraz Gasco 
QUESTÃO 74 
Analise a Imagem a seguir: 

 
Charge de Joseph Keppler, de 1889, publicada na revista Punch. 

(FONTE: http://www.authentichistory.com/1898-1913/1-industrialization/1-
becoming/18890123_Bosses_of_The_Senate-Keppler-Puck.jpg) 

Legenda: “Placa: ISTO É UM SENADO dos monopolistas, pelos 
monopolistas e para os monopolistas” 
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Com base nas ideias apresentadas pela imagem e no período em 
que este documento foi produzido, é possível afirmar que: 
 

a) Revela uma crítica ao capitalismo financeiro desenvolvido 
durante a Segunda Revolução Industrial, que ficou caracterizado 
pela formação de conglomerados internacionais, os quais 
ampliaram a influência dos setores econômicos sobre as decisões 
dos políticos na Europa e no mundo. 
b) Sugere questionamentos à ascensão da doutrina política e 
econômica socialista, que prega a coletivização dos meios de 
produção e de distribuição, mediante a supressão da propriedade 
privada e das classes sociais. 
c) Representa uma crítica ao anarquismo que, ao defender uma 
sociedade independente do controle do Estado, daria espaço para 
a ascensão de monopólios econômicos. 
d) Defende a perspectiva de um socialismo utópico, que tinha 
como objetivo a criação de uma sociedade ideal, que seria 
alcançada de forma pacífica graças à boa vontade da burguesia. 
e) Revela uma crítica ao capitalismo financeiro desenvolvido 
durante a Segunda Revolução Industrial, que ficou caracterizado 
pelo fortalecimento do Estado, que detinha ilimitado controle sobre 
os conglomerados multinacionais. 
 
QUESTÃO 75 
“Durante o século XIX nos Estados Unidos havia uma atmosfera 
cultural, na qual eram temas o Oeste e as aventuras do homem 
branco, comum. Os jornais traziam notícias do encontro do homem 
com animais selvagens e índios desconhecidos; mas, por outro 
lado, estimulavam a ida dos homens da cidade para a fronteira, 
pois embora o perigo acompanhasse as trajetórias, aquela era a 
única oportunidade do homem comum adquirir a pequena 
propriedade, tornando-se assim o self made man. Segundo esses 
romances, biografias e notícias de jornais, eram os homens que 
iam para o Oeste, os responsáveis pela formação da nação. Em 
outras palavras eram os ‘verdadeiros norte-americanos’”.  
(JUNQUEIRA, M. O Imaginário da Conquista do Oeste e as Representações sobre a América 

Latina na revista Seleções do Reader’s Digest, VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, nº 23, 
Jul/00, p.97-108) Disponível em: < http://www.fafich.ufmg.br/varia/admin/pdfs/23p97.pdf> 

O trecho retirado do artigo de Mary Junqueira retoma um 
importante aspecto da ideologia expansionista norte-americana do 
século XIX denominado: 
a) Doutrina do Destino Manifesto, que entendia o povo norte 
americano como escolhido por Deus para expandir os territórios do 
país em direção ao Atlântico e, assim, levar o “progresso” às estas 
regiões longínquas. 
b) Doutrina Monroe que, com a máxima “A América para os 
americanos”, defendia a soberania dos americanos sobre a região 
do continente americano e impedia qualquer interferência de um 
país europeu na região. 
c) Política do Big Stick, que consistiu no controle imperialista norte-
americano sobre a região da América Central. 
d) Macarthismo, prática política que se caracteriza pelo sectarismo, 
notadamente anticomunista, inspirada no movimento dirigido pelo 
senador Joseph Raymond McCarthy. 
e) Doutrina do Destino Manifesto, que entendia o povo norte 
americano como escolhido por Deus para expandir os territórios do 
país em direção ao Pacífico e, assim, levar o “progresso” às estas 
regiões longínquas. 
Entregue por José Roberto Migliato 
QUESTÃO 76 
Nitrogênio, fósforo e potássio são nutrientes essenciais para o 
desenvolvimento das plantas. A falta desses nutrientes em solos 
utilizados para a agricultura torna necessário o fornecimento de 
quantidades adequadas de fertilizantes N P K. O sulfato de amônio 
((NH4)2SO4), o nitrato de amônio (NH4NO3) e a ureia (NH2CONH2) 
são exemplos de fertilizantes nitrogenados; o dihidrogeno fosfato 
de cálcio (Ca(H2PO4)2) é exemplo de fertilizante fosfatado e o 
cloreto de potássio (KCl) é fonte de potássio. 
Dados: massas molares (g/mol): 
H = 1,00; C = 12,0; N = 14,0; O = 16,0; P = 31,0; S = 32,0; Cl = 
35,5 e Ca =40,0 

Com base nessas informações e nos conhecimentos sobre os 
subtemas, considere as afirmativas. 
I. Dentre os fertilizantes nitrogenados, a ureia necessita de menor 
quantidade em massa para a aplicação adequada no solo. 
II. Os três fertilizantes nitrogenados citados são insolúveis em 
água. 
III. O potássio, em sua forma eletricamente neutra, é absorvido 
pela planta. 
IV. O fósforo, no fertilizante citado, apresenta número de oxidação 
+5. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
b) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
QUESTÃO 77 
Por muito tempo, acreditou-se que os gases nobres seriam 
incapazes de formar compostos químicos. Entretanto, atualmente, 
sabe-se que, sob determinadas condições, é possível reagir um 
gás nobre, como o xenônio, e formar, por exemplo, o composto 
cuja síntese e caracterização foi descrita em 2010 e cuja estrutura 
está mostrada ao lado. 

 
Considere as seguintes afirmações sobre o composto acima. 
I. Nesse composto, o xenônio está ligado a um íon fluoreto e a um 
íon nitrato. 
II. Nesse composto, o xenônio tem geometria linear; e o nitrogênio 
tem geometria trigonal plana. 
III. Nesse composto, o xenônio tem estado de oxidação zero. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas I e II. 
e) Apenas II e III. 
 
QUESTÃO 78 
A tecnologia Touch Screen possibilita acesso à Internet com um 
toque ou um deslizar sobre a tela. Dentre as tecnologias 
conhecidas, cita-se a tela capacitiva sensível ao toque, constituída, 
por exemplo, de um painel de vidro ou plástico revestido com 
camadas internas de uma mistura de óxidos condutores (In2O3) e 
(SnO2). Ao tocarmos o vidro com o dedo, há descarga do capacitor 
(retirada ou doação de elétrons da superfície), sendo detectada a 
posição do toque. Atualmente, pesquisas visam projetar telas 
flexíveis, resistentes e finíssimas fazendo uso de grafeno, material 
com alta condutividade elétrica composto por átomos de carbono 
densamente alinhados. Cada um deles liga-se a três outros átomos 
de carbono em uma rede com forma de colmeia de abelhas 
(hexagonal), de um átomo de espessura. 
Com relação a essa descrição, considere as afirmativas a seguir. 
I. O grafeno é uma substância inorgânica e possui hibridação sp3. 
II. O grafeno possui elétrons livres na ligação PI  deslocalizada, 
devido à hibridação sp2, conferindo caráter condutor ao grafeno. 
III. As cargas do índio e do estanho são, respectivamente, +3 e +4. 
IV. No grafite, que é uma forma alotrópica do grafeno, a rede está 
disposta em camadas unidas por forças de Van der Waals. 
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Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
Entregue por Jean Carlos Corte Terencio 
QUESTÃO 79 
Oleum, ou ácido sulfúrico fumegante, é obtido através da 
absorção do trióxido de enxofre por ácido sulfúrico. Ao se 
misturar oleum com água obtém-se ácido sulfúrico concentrado. 
Supondo que uma indústria tenha comprado 1000 Kg de oleum 
com concentração em peso de trióxido de enxofre de 20% e de 
ácido sulfúrico de 80%, calcule a quantidade de água que deve 
ser adicionada para que seja obtido ácido sulfúrico com 
concentração de 95% em peso. 
a) 100 Kg 
b) 42 Kg 
c) 300 Kg 
d) 45 Kg 
e) 104,5 Kg 
 
QUESTÃO 80 
A análise volumétrica em meio aquoso se baseia, de maneira 
simplificada, na medição do volume de solução padrão 
(concentração conhecida) que reage estequiometricamente com 
uma espécie dissolvida em água, com o ponto final da titulação 
podendo ser identificado com o auxílio de um indicador que muda 
de cor no ponto final. 
Na análise de cloretos numa amostra de água, 50,0 mL de amostra 
necessitaram de 20,00 mL de solução 0,1000 mol/L de nitrato de 
prata, usando cromato como indicador do ponto final. →  
Com esses dados, a porcentagem massa por volume (g%mL) de 
Cl- (massa molar = 35,5 g/mol) na amostra é: 
a) 0,035 
b) 0,710 
c) 0,142 
d) 0,213 
e) 0,284 
 
QUESTÃO 81 
Num copo se estabelece o seguinte equilíbrio heterogêneo: 
Ag+(aq) + I-(aq) →  AgI(s) 
Com relação à possibilidade de se deslocar este equilíbrio para a 
esquerda, mantendo a temperatura constante, são feitas as 
seguintes sugestões: 
I. Acrescentar AgCl(s). 
II. Acrescentar AgI(s). 
III. Acrescentar um pouco de NaCl(s). 
IV. Acrescentar água. 
V. Evaporar parte da água. 
Das sugestões acima irá(irão) deslocar, efetivamente, o equilíbrio 
no sentido desejado apenas: 
a) III 
b) I e IV 
c) II e III 
d) IV 
e) II, III e V 
 
QUESTÃO 82 
Observe os gráficos abaixo, que representam a energia de Gibbs 
pela coordenada de reação e com base nesta figura, onde R 
representa os reagentes e P representa os produtos, julgue os 
itens a seguir. 
Ainda sobre o gráfico, é correto afirmar que: 

 
I – Se as reações no caso II forem reversíveis, então no equilíbrio 
P1 é favorecido. 
II - No caso 3, o produto 1 é favorecido cineticamente. 
III – O controle termodinâmico de uma reação é favorecido por 
longos tempos de reação, temperaturas mais altas e reações 
reversíveis. 
IV – O controle cinético de uma reação é favorecido por curtos 
tempos de reação, temperaturas mais baixas e reações 
irreversíveis. 
Das sugestões acima é (são) correta(s): 
a) há apenas uma afirmativa correta; 
b) há duas afirmativas corretas; 
c) há três afirmativas corretas; 
d) há quatro afirmativas corretas; 
e) nenhuma afirmativa. 
Entregue por Alexandre Marins dos Santos 
QUESTÃO 83 
A pessoa alcoolizada não está apta a dirigir ou operar máquinas 
industriais, podendo causar graves acidentes. 
É possível determinar a concentração de etanol no sangue a partir 
da quantidade dessa substância presente no ar expirado. Os 
aparelhos desenvolvidos com essa finalidade são conhecidos 
como bafômetros. 
O bafômetro mais simples e descartável é baseado na reação 
entre o etanol e o dicromato de potássio (K2Cr2O7) em meio ácido, 
representada pela equação a seguir: 
 

Cr2O72-(aq) + 8H+(aq) + 3CH3CH2OH(g) 
laranja                       etanol (álcool etílico) 

 

→     2Cr3+(aq) + 
verde etanal 

 

3CH3CHO(g) + 7H2O(ℓ) 
(acetaldeído) 

 

Sobre o funcionamento desse bafômetro foram feitas algumas 
considerações: 
I. Quanto maior a intensidade da cor verde, maior a concentração 
de álcool no sangue da pessoa testada. 
II. A oxidação de um mol de etanol a acetaldeído envolve 2 mol de 
elétrons. 
III. O ânion dicromato age como agente oxidante no processo. 
Está correto o que se afirma apenas em 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) I 
e) I, II e III 
 
QUESTÃO 84 
Assinale a opção que contém a ordem crescente correta do valor 
das seguintes grandezas: 
I. Comprimento de onda do extremo violeta do arco-íris. 
II. Comprimento de onda do extremo vermelho do arco-íris. 
III. Comprimento da cadeia de carbonos na molécula de acetona 
no estado gasoso. 
IV. Comprimento da ligação química entre o hidrogênio e o 
oxigênio dentro de uma molécula de água. 
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a) I < II < III < IV. 
b) II < III < I < IV. 
c) II < I < III < IV. 
d) IV < III < I < II. 
e) IV < I < II < III 
 
QUESTÃO 85 
A água oxigenada comercial e bastante utilizada para assepsia 
de ferimentos e descolorir cabelos, dependendo da concentração 
na qual é vendida. Para fins de controle de qualidade, esta 
solução é investigada através da reação do peróxido de 
hidrogênio (H2O2) com o permanganato de potássio (KMnO4) em 
meio ácido. As semi-reações que descrevem este processo são 
dadas abaixo: 
O2(g)+2H+(aq)+2e−→H2O2(aq) E0=+0,682 V 
MnO4−(aq)+8H+(aq)+5e−→Mn+2(aq)+4H2O(l) E0=+1,510 V 
Em relação a este processo, é correto afirmar que: 
  
a) o permanganato é o agente redutor. 
b) a reação libera 2 mols de oxigênio gasoso. 
c) a água oxigenada é um agente oxidante. 
d) o potencial padrão da reação é igual a +828 V. 
e) o potencial padrão da reação e igual a +2,19 V. 
 
QUESTÃO 86 
Segundo o INMETRO, a pilha alcalina produz voltagem de 1,5 
V, não é recarregável, mantém a voltagem constante por mais 
tempo e, embora custe mais caro, dura cerca de cinco vezes mais. 
Seu nome decorre do fato de ela substituir a pasta de cloreto de 
amônio e cloreto de zinco por hidróxido de potássio ou hidróxido 
de sódio. Considerando a reação que ocorre na pilha alcalina, Zn 
+ 2 MnO2 + H2O → Zn+2 + Mn2O3 + 2 OH- , pode-se afirmar 
corretamente que sua duração é maior porque  
a) o cátodo é feito de zinco metálico poroso. 
b) o manganês presente na pilha sofre oxidação. 
c) possui uma resistência interna muito menor que a pilha comum.  
d) é um aperfeiçoamento da pilha de Daniel. 
e) Delta G > 0 
Entregue por Luiz Guilherme de Andrade Menossi 
QUESTÃO 87 
No Brasil, adiciona-se álcool etílico anidro à gasolina com a função 
de antidetonante. Dentre outras coisas, o álcool etílico contribui 
para reduzir a combustão incompleta nos motores. A quantidade 
deste antidetonante na gasolina, entretanto, pode variar de acordo 
com interesses políticos e econômicos. Considere a notícia abaixo, 
veiculada em 16 de março de 2015: 
“A partir desta segunda-feira (16), a gasolina usada pelos 
brasileiros passa a ter mais etanol em sua composição. O 
percentual do biocombustível na mistura passa de 25% para 27% 
para as gasolinas comum e aditivada”. 
Disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/03/mistura-de-etanol-na-gasolina-
sobe-hoje.html. Acessado em 18/08/2015. 
Em consequência da medida divulgada na notícia, os motores dos 
veículos movidos à gasolina passaram a emitir: 
 

a) maior quantidade de gases responsáveis pela chuva ácida. 
b)  maior quantidade de hidrocarbonetos nocivos à saúde. 
c) maior quantidade de álcool etílico. 
d) menor quantidade monóxido de carbono. 
e) menor quantidade do principal gás estufa. 
 
QUESTÃO 88 
Determinado composto orgânico apresenta as seguintes 
características: 
I. Cadeia carbônica alifática, saturada, ramificada e homogênea. 
II. Possui grupo carbonila. 
III. Possui enantiômeros. 
IV. É capaz de formar ligações de hidrogênio. 
O composto orgânico que apresenta todas as características 
citadas acima está representado em: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 
QUESTÃO 89 
Substâncias orgânicas, quando despejadas em sistemas 
aquáticos, podem sofrer diferentes reações em função, 
principalmente, do grau de oxigenação, da presença de outras 
espécies e do tipo de bactérias presentes. As reações seguintes 
ilustram duas delas: 

4CH4O  3CH4 + CO2 + 2H2O 
5CH4O + 6NO3

- + 6H+  3N2 + 5CO2 + 13H2O 
Analisando-se essas reações, foram feitas as seguintes 
afirmações: 
I. As duas reações devem ocorrer em condições anaeróbicas. 
II. A segunda reação contribui para a desnitrificação (redução do 
teor de nitrogênio dissolvido) de águas poluídas. 
III. Nas duas reações, formam-se gases que podem atuar como 
combustíveis. 
São verdadeiras as afirmações: 
a)  I, apenas. 
b) I e II, apenas.    
c) I e III, apenas.    
d) II e III, apenas.    
e) I, II e III.    
 
QUESTÃO 90 
A análise centesimal de um composto orgânico utilizado na 
fabricação de espumas rígidas para isolamento térmico, cuja 
massa molar vale 60,0 g/mol, indica uma composição constituída 
por 40,0 % de carbono (C) e 6,7 % de hidrogênio (H), sendo o 
restante de oxigênio (O). Investigando as propriedades químicas 
desse composto, um pesquisador observa que, em excesso de 
água e em meio ácido, ele se hidrolisa, dando origem a dois novos 
produtos, que são: 
a) HCOOH e CH3OH. 
b) CH3COOH e CH3OH.    
c) HCOOH e CH3CH2OH.    
d) CH3COOH e CH3CH2OH. 
e) CH4 e CO2. 
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