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BIOLOGIA 

Questão 1 

Observe a figura que ilustra uma possível explicação, formulada pela pesquisadora Lynn 

Margulis, em 1981, para o processo de evolução das células eucariontes a partir de um 

ancestral procarionte. 

 

 

De acordo com a pesquisadora, o processo evolutivo celular teria ocorrido em função  

 
a) da internalização de organelas membranosas, tais como o lisossomo e o complexo de Golgi, 

a partir da simbiose com procariontes.    
b) do surgimento do núcleo celular a partir da incorporação de organismos primitivos 

procariontes semelhantes às bactérias.    
c) do desenvolvimento de organelas membranosas, tais como mitocôndrias e cloroplastos, a 

partir de invaginações da membrana celular.    
d) da formação de membranas internas e, posteriormente, da endossimbiose de ancestrais das 

mitocôndrias e dos cloroplastos.    
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Questão 2 

O organismo humano é formado por dois tipos de células: as diploides ou somáticas, 

conhecidas por formarem todas as células do corpo humano, e as haploides ou gametas, que 

são células sexuais e apresentam metade do número de cromossomos. A maioria dessas 

células está sempre se renovando, gerando novas células pelos processos de mitose e 

meiose. O esquema a seguir representa as fases da reprodução celular. 

 

 

Observe as figuras e analise as afirmativas a seguir : 
 
I. A anáfase I da meiose e a telófase da mitose estão representadas pelas figuras 4 e 2, 

respectivamente. 
II. As figuras 2 e 3 representam a telófase I da meiose e a metáfase da mitose. 
III. Durante a fase representada pela figura 2, ocorre o desaparecimento da carioteca, e o 

material do núcleo mistura-se ao citoplasma. 
IV. A figura 3 corresponde a metáfase I da meiose, em que os cromossomos se alinham na 

região equatorial da célula. 
V. Durante a fase da figura 1, em que os cromossomos tornam-se mais curtos e mais 

espessos, o processo e chamado condensação. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas : 

 
a) I, II e IV.     
b) II, III e V.     
c) I, IV e V.     
d) II, III e IV.    
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Questão 3 

Analise o esquema a seguir, que simplifica as etapas da respiração aeróbica a partir da 

glicólise. 

 

 
 
Assinale a alternativa que esta em DESACORDO com o processo de respiração celular : 

 
a) Nos procariontes, a glicólise ocorre no citoplasma e a cadeia respiratória, na membrana 

plasmática voltada ao citoplasma.    
b) Nas etapas da respiração, a glicólise e o ciclo de Krebs fazem parte da fase anaeróbica e a 

cadeia respiratória, da fase aeróbica da respiração celular.    
c) O ciclo de Krebs e importante para liberar todo gás carbônico e a cadeia respiratória e 

responsável pela formação da maioria dos ATP’s do processo respiratório.    
d) Durante intensa atividade física, e mesmo sem oxigênio, muitas células musculares e 

esqueléticas realizam a glicólise, desviando o metabolismo para a fermentação lática.    

   
 

Questão 4 

Considere o diagrama a seguir 

 
No diagrama, as letras A, B e C substituem, respectivamente,  

 

a) o peroxissomo, os ribossomos e o retículo endoplasmático não granuloso.    
b) o citoesqueleto, os centríolos e o retículo endoplasmático granuloso.    
c) o complexo golgiense, os ribossomos e o retículo endoplasmático granuloso.    
d) o peroxissomo, os vacúolos e o retículo endoplasmático não granuloso.    
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Questão 5 

Vida demanda energia. Sem energia, a organização característica dos seres vivos não 

consegue se manter. Com relação a esse tema, analise as proposições a seguir. 

 

1) Na quimiossíntese, a energia utilizada na formação de compostos orgânicos provém da 
oxidação de substâncias inorgânicas. 

2) Na fotofosforilação, a energia luminosa do sol, captada pelas moléculas de clorofila, 
organizadas nas membranas dos tilacoides, é transformada em energia química. 

3) Na fermentação, há liberação de energia suficiente para a síntese de duas moléculas de 
ATP. 

4) Ao final do ciclo de Krebs, os elétrons energizados e os íons H+ produzidos são utilizados 
para constituir ATP, na cadeia respiratória. 

 
Está(ão) correta(s):  

 

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

Questão 6 

A seguir estão representados dois tipos celulares distintos.

 
 

Com base em seus conhecimentos, é INCORRETO afirmar:  

 

a) Por não terem mitocôndria, as bactérias, ditas procariontes, realizam apenas respiração 

anaeróbia, como a fermentação láctica.    
b) A separação entre transcrição e tradução, e a possibilidade de realizar meiose são 

características exclusivas das células eucariontes.     
c) Os ribossomos são comuns aos dois tipos celulares, mas somente células eucariontes 

apresentam retículo endoplasmático rugoso.    
d) Os dois tipos celulares apresentam o mesmo código genético indicando ancestralidade 

comum.    
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Questão 7 

A fotossíntese, que corresponde à síntese de matéria orgânica a partir de compostos 

inorgânicos simples, é um processo de produção de energia realizado pelas plantas, do qual 

depende toda a vida no planeta. A figura mostra um esquema do cloroplasto e as etapas da 

fotossíntese. 

 
Com base nos textos e em seus conhecimentos, analise as seguintes afirmativas. 

 

I. Na etapa fotoquímica (I), ocorre a fotofosforilação, em que ATPs são produzidos com a 
utilização de energia liberada pelos elétrons. Esses elétrons são energizados ao serem 
captados e transportados por uma cadeia nos tilacoides do cloroplasto, após a clorofila ter 
recebido a energia luminosa. 
II. O oxigênio produzido na fotossíntese é oriundo da fotólise da água, que ocorre na etapa 
fotoquímica (I). Os íons H+ resultantes da decomposição da água se combinam com os elétrons 
energizados captados pelo NADP, formando NADPH2, o qual será utilizado na produção da 
glicose. 
III. A glicose é produzida a partir do CO2, sem gasto de energia, uma vez que essa foi utilizada 
na fotofosforilação. Na etapa química (II), que ocorre nos tilacoides do cloroplasto, são 
utilizados, ainda, para produzir a glicose, hidrogênios oriundos da fotólise da água. 
IV. A fotossíntese é realizada também por algas e certas bactérias, organismos que 
apresentam cloroplastos bem estruturados, como nos vegetais. 
 

Estão corretas apenas as afirmativas : 

 

a) III e IV.    
b) I e IV.    
c) I e II.    
d) II e III.    
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Questão 8 

A figura a seguir representa o ciclo vital do vírus da imunodeficiência humana (HIV). 

 
Analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta. 

 

I - De A para B ocorreu o processo de transcrição reversa e, de D para E, o processo de 

transcrição. 

II - As letras A e C indicam moléculas de DNA. 

III - O material genético do HIV é envolvido por um capsídio de lipídios e glicoproteínas, 

revestido por um envelope de proteínas.  

 
a) I e III são corretas.    
b) I e II são corretas.    
c) II e III são corretas.    
d) Apenas I é correta.    
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FÍSICA 

Questão 9 

 
 
No circuito mostrado na figura, a diferença de potencial entre os pontos B e A vale, em Volts:  

 
a) 3,0    
b) 1,0    
c) 2,0    
d) 4,5    
 

Questão 10 

Quatro lâmpadas ôhmicas idênticas A, B, C e D foram associadas e, em seguida, a associação 

é ligada a um gerador de energia elétrica ideal. Em um dado instante, a lâmpada A queima, 

interrompendo o circuito no trecho em que ela se encontra. As lâmpadas B, C e D permanecem 

acesas, porém o brilho da lâmpada B aumenta e o brilho das lâmpadas C e D diminui.  

 

Com base nesses dados, a alternativa que indica a associação formada por essas lâmpadas é: 

a)  

b)     

c)     

d)     
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Questão 11 

Considere o circuito elétrico abaixo, onde Ch é uma chave que, na posição 1 está aberta, e na 
posição 2, fechada. 
 

 
 
Assinale a alternativa correta.  

 
a) Com Ch na posição 1, o valor da d.d.p. em R3 é igual a E.    
b) Com Ch na posição 2, o valor da corrente em R2 aumenta.    
c) Com Ch na posição 2, o valor da resistência equivalente do circuito aumenta.    
d) Com Ch na posição 2, o valor da corrente em R1 aumenta.    

 

Questão 12 

O desrespeito às leis de trânsito, principalmente àquelas relacionadas à velocidade permitida 
nas vias públicas, levou os órgãos regulamentares a utilizarem meios eletrônicos de 
fiscalização: os radares capazes de aferir a velocidade de um veículo e capturar sua imagem, 
comprovando a infração ao Código de Trânsito Brasileiro. 
Suponha que um motorista trafegue com seu carro à velocidade constante de 30 m/s em uma 
avenida cuja velocidade regulamentar seja de 60 km/h. A uma distância de 50 m, o motorista 
percebe a existência de um radar fotográfico e, bruscamente, inicia a frenagem com uma 
desaceleração de 5 m/s2. 
 
Sobre a ação do condutor, é correto afirmar que o veículo 

  
a) não terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 50 km/h.    
b) não terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 60 km/h.    
c) terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 64 km/h.    
d) terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade de 72 km/h.    
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Questão 13 

A figura a seguir mostra uma aeromoça servindo bebidas geladas no interior de um jumbo 747 

que voa em M.R.U. com uma velocidade de 900Km/h no sentido mostrado pela flecha. 

 

Quando a aeromoça soltar o cubo de gelo G, ele vai cair dentro de qual copo? 

a) A 

b) B 

c) C 

d) Impossível determinar, pois não se sabe a que altura o cubo de gelo será abandonado  

Questão 14 

Sabe-se que a distância entre as margens paralelas de um rio é de 100m e que a velocidade 
da correnteza, de 6m/s, é constante, com direção paralela às margens. Um barco parte de um 
ponto x da margem A com velocidade constante de 8m/s, com direção perpendicular às 
margens do rio. A que distância do ponto x o barco atinge a margem B? 

a) 100 m 
b) 125 m 
c) 600 m 
d) 750 m 
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GEOGRAFIA 

Questão 15 

Considerando-se os reflexos das migrações internacionais na organização do espaço mundial, 
é INCORRETO afirmar que, na atualidade, há 
a) um aumento de ações decorrentes da xenofobia que caracteriza parcela da população dos 

países receptores de imigrantes. 
b) um crescimento do contingente de imigrantes ilegais, o que tem favorecido a criação de leis 

que dificultam e criminalizam a presença deles nos países receptores. 
c) uma plena integração cultural e socioeconômica, no país receptor, das gerações 

posteriores de imigrantes, tornadas cidadãos nacionais. 
d) uma tendência à mudança do perfil étnico, nos países receptores, em razão do número de 

imigrantes recebidos e de seu comportamento demográfico diferenciado. 

 

Questão 16 

Pode-se afirmar que o Brasil vem se distanciando do grupo de países pobres, como atestam 
alguns indicadores socioeconômicos recentes. 
Considerando-se esses indicadores, é INCORRETO afirmar que,  
 
a) no setor financeiro, a dívida pública interna per capita tem diminuído, em parte como 

resultado do sistema fiscal tributário, típico de países ricos. 
b) no setor agrícola, a produtividade de cultivos - tais como o do algodão e o da soja - vem 

registrando os mais altos índices em nível mundial. 
c) no setor social, a taxa de mortalidade infantil vem decrescendo de forma contínua e se 

aproxima do padrão de países mais desenvolvidos. 
d) no setor industrial, se assistiu, nos últimos anos, a um aumento significativo do número de 

empresas multinacionais brasileiras atuando no exterior. 
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Questão 17 

Analise este gráfico: 
 

Brasil: Distribuição percentual da população ativa, segundo segmentos de atividades econômicas – 2000 

 
Fonte: IBGE. Atlas do Censo Demográfico – 2000. Rio de Janeiro: IBGE, 2003. p. 108. (Adaptado) 

 
A partir da análise desse gráfico e considerando-se outros conhecimentos sobre o assunto, é 
INCORRETO afirmar que, 
 
a) em todas as regiões brasileiras, a predominância do setor de serviços e comércio 

independe do grau de desenvolvimento econômico alcançado, isoladamente, por elas. 
b) no Brasil, as maiores variações inter-regionais do percentual de população ocupada estão 

relacionadas às atividades agrícolas e industriais. 
c) no Centro-Oeste, a expressiva participação da população no setor de serviços e comércio 

está ligada, entre outros fatores, à presença de Brasília e da metrópole goiana. 
d) no Sudeste, a reduzida parcela da população ocupada na atividade agrícola torna esse 

setor pouco atrativo aos investimentos de capital. 

 

Questão 18 

Observe o mapa. 

 
Suponha a realização de uma viagem de automóvel de Belo Horizonte a Luz, com a partida 
marcada para as 15h de um dia ensolarado, na véspera do Natal.  
Nessa viagem, com duração aproximada de duas horas e trinta minutos, o motorista irá receber 
mais intensamente os raios solares  
 
a) de frente e à sua esquerda.  
b) de frente e à sua direita.  
c) pelas costas e à sua esquerda.  
d) pelas costas e à sua direita. 
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Questão 19 

A figura a seguir corresponde a um trecho de uma carta topográfica. 
 

 
 
Com base nessa figura, é CORRETO afirmar que  
 
a) no ponto A está um fundo de vale; no ponto B o topo de uma vertente; no ponto C uma 

nascente.  
b) no ponto A está a foz de um córrego; no ponto B um lago; no ponto C o rio principal.  
c) no ponto A está a nascente de um córrego; no ponto B o topo de uma vertente; no ponto C 

um fundo de vale.  
d) no ponto A está a nascente de um córrego; no ponto B um lago; no ponto C um fundo de 

vale. 

 

Questão 20 

Analise o gráfico. 
 

 
O gráfico representa a evolução de uma área continental adjacente a um limite de placas 
tectônicas em colisão. A área continental é soerguida ao longo do tempo geológico.  
 
Com base na análise do gráfico, pode-se afirmar que todas as alternativas estão corretas, 
EXCETO  
a) A curva A representa uma taxa de soerguimento maior que a taxa de erosão.  
b) A curva B representa uma taxa de soerguimento igual à taxa de erosão.  
c) A evolução do relevo durante o intervalo de tempo T1 correlaciona-se a um fenômeno 

orogenético.  
d) A evolução do relevo, durante o intervalo de tempo T2‚ correlaciona-se ao aumento da 

velocidade de colisão das placas tectônicas. 
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HISTÓRIA 

Questão 21 

José de Anchieta, missionário jesuíta, veio da Europa, no século XVI, com o objetivo de 

evangelizar as populações indígenas no Brasil. Acerca dos índios, assim ele escreveu: 

Pouco se pode obter deles se a força do braço secular não acudir para domá-los.  
Para esse gênero de gente não há melhor pregação do que a espada e a vara de ferro. 

COTRIM, Gilberto. História e consciência do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1997. P.28. 

 

O depoimento citado expressa ideias que serviram de base para o (a) 

a) Projeto de manutenção da cultura dos povos nativos levado a cabo pela Companhia de 

Jesus, apesar do conflito com as autoridades coloniais. 

b) Tratamento dado pelos portugueses aos povos nativos, proibindo sua escravização em 

todo o território da colônia e importando africanos para a lavoura açucareira. 

c) Política da Coroa portuguesa, que reunia os nativos nas reduções ou nos aldeamentos, 

onde ficavam a salvo dos ataques dos colonos interessados em sua escravização. 

d) Conquista dos povos nativos, impondo-lhes o idioma, a religião, o direito e o modelo 

econômico e político dominante entre os europeus. 

 

Questão 22 

Leia este trecho de documento 

[...] pois o Brasil, e não todo ele, senão três capitanias que são a de Pernambuco, a de Tamaracá 

e a da Paraíba, que ocupam pouco mais ou menos, no que delas está povoado, cinquenta ou 

sessenta léguas de costa, as quais habitam seus moradores, com se não alargarem para o sertão 

dez léguas, e somente neste espaço de terra, sem adjutório de nação estrangeira, nem de outra 

parte, lavram e tiram os portugueses das entranhas dela, à custa de seu trabalho e indústria, 

tanto açúcar que basta para carregar, todos os anos, cento e trinta ou cento e quarenta naus [...]. 
Diálogos das grandezas do Brasil. Texto anônimo escrito por volta de 1613 – 1618. 

Com base na leitura desse trecho, é CORRETO afirmar que o sistema de exploração econômica 
implantado no Brasil nos primeiro séculos de colonização caracterizou-se por  

a) Concentrar, nos incipientes meios urbanos, toda a estrutura de controle e comercialização 
da cana de açúcar, produto, em geral, comercializado em estado bruto. 

b) Distribuir contingentes populacionais ao longo de toda a costa brasileira e desenvolver, 
sobretudo, o extrativismo vegetal da espécie conhecida como pau-brasil. 

c) Favorecer o desenvolvimento da agricultura baseada na exploração da cana de açúcar, 
estimulando a fixação populacional, inicialmente, na faixa da mata nordestina. 

d) Incrementar o processo de colonização a partir do estímulo à vinda e fixação de 
contingentes populacionais, que aqui se estabeleciam em pequenas propriedades 
agrícolas. 
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Questão 23 

A atividade extrativista desenvolvida na Amazônia, durante o Período Colonial, foi importante, 
porque 
 
a) Garantiu a ocupação da região e aproveitou a mão de obra indígena local. 
b) Reproduziu, na região, a estrutura da grande propriedade monocultura. 
c) Gerou riquezas e permitiu a abertura de estradas na região. 
d) Permitiu a integração do Norte do Brasil ao contexto andino. 
 

Questão 24 

Analise a imagem a seguir. 

 

 
 

No século XVIII, criou-se um projeto arquitetônico para as prisões chamado “pan-óptico”. O 

objetivo era transformar a ambiência do confinamento, distinguindo-a das masmorras do Antigo 

Regime. Tal como demonstra a imagem, o projeto estabelecia no centro uma torre com um 

vigia e, na periferia, uma construção em forma de anel. A construção periférica era dividida em 

celas para os presos, com duas janelas (uma interna ao anel e outra externa), que permitiam a 

luz atravessar a cela.  

Com essa disposição espacial, o pan-óptico expressava o ideal iluminista, na medida em que o 

controle sobre os indivíduos era exercido por meio da  

 

a) valorização da punição ao comportamento em detrimento da vigilância.    
b) manutenção de comunicação monitorada entre o ambiente de confinamento e a sociedade.    
c) hierarquização entre os presos separados pelas celas construídas no anel.    
d) utilização da claridade para conferir visibilidade aos presos e às suas ações.    
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Questão 25 

Acerca do início da Idade Moderna, leia a afirmação a seguir. Em seguida, com base na citação 
e em seus conhecimentos, responda ao que se pede. 
 

Atividades econômicas, estruturas e relações sociais, formas políticas, ideologias, manifestações 
culturais, tudo afinal se modificou em maior ou menor grau, embora em ritmos e proporções 
bastante diferenciados entre si. Tal conjunto permite-nos considerar essa época o começo de 
um período distinto do medieval, quaisquer que tenham sido as permanências e continuidades 
então verificadas. Explica-se assim o hábito há muito difundido entre os historiadores de 
procurar sintetizar todas as transformações do período que então se iniciava utilizando a noção 
de moderno. 

 
Fonte: FALCON, Francisco; RODRIGUES, Antonio E.  

A formação do mundo moderno: a construção do Ocidente dos séculos XIV ao XVIII. 2ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. P.2. 

 
Sobre as diversas modificações ocorridas no período, marque a alternativa INCORRETA: 
  
a) O movimento conhecido como Renascimento Cultural tinha como uma de suas 

características centrais o antropocentrismo.    
b) O desenvolvimento dos Estados Modernos foi caracterizado pela crescente 

descentralização dos poderes, que enfraqueceu o poder dos monarcas.    
c) Ocorreu a propagação de importantes correntes de pensamento tais como as teorias de 

direito divino dos Reis.    
d) O surgimento de avanços tecnológicos como a bússola e o astrolábio colaborou para a 

realização das grandes navegações.    

 

Questão 26 

Leia o fragmento a seguir: 

 

"O século XVII é decisivo na história da Inglaterra.Os problemas desse país não lhe são 

privativos.Toda a Europa enfrentava uma série de conflitos, revoltas e guerras civil. (...) 

Contudo, apenas na Inglaterra ocorreu uma ruptura decisiva no século XVII”. 
 (HILL, C. "O Eleito de Deus: Oliver Cromwell e a Revolução Inglesa". ). 

 

Essa ruptura ficou conhecida como Revolução Inglesa, um processo que se estendeu de 1640 a 

1660. A respeito desse processo, é INCORRETO afirmar que:  

 

a) consolidou um mercado nacional, com um governo que priorizava as questões comerciais.    
b) privilegiou os interesses dos setores agrários e da Igreja Católica, que passaram a ser 

financiados pelo governo.    
c) as decisões tomadas durante esse processo garantiram que a Inglaterra fosse governada 

por uma assembleia representativa.    
d) foi marcado por manifestações no campo contra as mudanças no regime de propriedade 

da terra, com destaque para grupos como os 'diggers'. 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS 

Read the following text carefully and then choose the correct alternatives that answer the 

questions or complete the statements placed after it. 

 

Researchers Warn Chikungunya Could Become Epidemic In The Americas 
April 8, 2014 

A team of French and Brazilian researchers warn that chikungunya virus is poised to invade, 
and become epidemic in the Americas according to research published ahead of print in 
the Journal of Virology.  
 
The risk of a “catastrophic” epidemic in the Americas is boosted by the FIFA World Cup, to be 
held in Brazil next June, what with people coming in from near and from far, says corresponding 
author Ricardo Lourenço de Oliveira of the Instituto Oswaldo Cruz in Rio de Janeiro, Brazil.  
 
Brazil annually reports the highest incidence of dengue, a virus that is transmitted by Aedes 
aegypti and Aedes albopictus, the same mosquitoes that transmit chikungunya, he says. 
 
The basis of his worries is the study, in which he and his collaborators compared the ability of 
35 populations of the two Aedes species to transmit three different genotypes of chikungunya. 
These populations ranged all over the Americas from Buenos Aires to Tyson, Missouri (near St. 
Louis.) Even in temperate Missouri, A. albopictus was found to have a high dissemination and 
transmission ability for two of the three chikungunya genotypes. 
 
Chikungunya can cause severe joint pain, which can sometimes lead to permanent disability, 
according to the US Centers for Disease Control and Prevention. Mortality has been known to 
reach 1/1000. The virus’ name reflects the condition of many of the stricken, “bent down or 
become contorted,” in the Tanzanian Makonda language. 
 
Transmission of chikungunya was first reported in the Americas in December of last year, on the 
Caribbean island of St. Martin. By February 5th, the disease had spread to nine additional 
Caribbean countries. “The danger of chikungunya virus spreading all over the tropical, 
subtropical, and even temperate regions of the Americas is a risk greater than ever,” says 
Lourenço de Oliveira. “Our results showed that the [Americas are] very receptive and vulnerable 
to CHIKV [chikungunya virus] transmission, and extremely exposed to the occurrence of an 
immediate chikungunya epidemic, since most regions are highly infested with both vectors.” 

Source: American Society for Microbiology 

Read more at http://www.redorbit.com/news/health/ 

Questão 27 

The virus chikungunya was named after the 
 
a) research done by Instituto Oswaldo Cruz. 
b) disease in the Caribbean countries. 
c) low temperatures in Missouri. 
d) symptoms of those infected. 

 

Questão 28 

According to the text Brazil shows  
 
a) a variety of 35 virus 
b) an invasion of people coming in  
c) dengue as a spreading disease. 
d) receptive events every February   

 

  

http://www.redorbit.com/topics/chikungunya/
http://bit.ly/asmtip0414a
http://www.redorbit.com/topics/the-fifa-world-cup/
http://www.redorbit.com/topics/mosquito/
http://www.redorbit.com/topics/centers-for-disease-control-and-prevention/
http://www.redorbit.com/news/health/
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Questão 29 

The chikungunya virus was first reported  
 
a) in Tyson , Missouri. 
b) in Saint Martin, Antilles. 
c) in Rio de Janeiro, Brazil. 
d) in Saint Louis, USA. 

 

Questão 30 

According to the text , the climate in the Americas is  
 
a) very temperate near Buenos Aires. 
b) Subtropical near St. Louis. 
c) very vulnerable. 
d) very receptive to the virus transmission. 
 

Questão 31 

“Mortality has been known to reach 1/1000.”  The underlined word can be replaced by  
 
a) to be rich  
b) to come to 
c) to export to 
d) to submit to 
 

Questão 32 

“ ( …) the highest incidence …”  The underlined expression indicates the superlative as well as 
the ones below, EXCEPT : 
 
a) the best. 
b) the greater. 
c) the lowest. 
d) the most beautiful. 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL 

Lea atentamente el texto siguiente y elija la alternativa que responde cada cuestión. 

 

Su luna de miel fue fría. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus 
sueños de novia. Ella lo quería mucho; sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, 
cuando volvían de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de 
Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a 
conocer.  
 
Durante tres meses — se habían casado en abril — vivieron una dicha especial. 
 
Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva 
ternura; pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. 
 
La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso 
— frisos, columnas y estatuas de mármol — producía una total impresión de palacio 
encantado. Dentro, un frío glacial. 
 
En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante había concluido por echar 
un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en 
nada hasta que llegaba su marido. 
 
No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente 
días y días; Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el 
brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, 
le pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió en seguida en sollozos, echándole los brazos al 
cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de 
caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, 
sin moverse ni pronunciar una palabra. 
 
Fue este el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El 
médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole cama y descanso absolutos. 
 
— No sé — dijo a Jordán en la puerta de la calle con la voz todavía baja. 
 
— Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada… Si mañana se despierta 
como hoy, llámeme en seguida. 
 
Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Comprobóse una anemia agudíssima, 
completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la 
muerte. 

(QUIROGA, Horacio. In: MICHAUS, Manuel y DOMÍNGUEZ, Jesús. 
El Galano Arte de Leer. Volumen 2. México, Trillas, 1998, pp. 124-125.) 

Questão 27 

El personaje central del texto: 
 
a) era una muchacha de pelos rojizos 
b) tenía el carácter excesivamente duro 
c) estaba feliz por la realización de sus sueños de novia 
d) sentía un gran afecto por su esposo 

 

Questão 28 

Es cierto que Jordán, el marido de Alicia: 
 
a) le decía a ella constantemente cuánto la amaba 
b) hablaba mucho cuando volvían de noche juntos por la calle 
c) no demostraba que la amaba profundamente 
d) la miraba mucho sin que ella lo percibiera 
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Questão 29 

La casa en donde vivían los dos:  
 
a) presentaba trepidaciones, aunque muy pocas 
b) se asemejaba a un castillo sometido a poderes mágicos 
c) ejercía poca influencia sobre sus conflictos constantes 
d) encantaba a todos por la blancura de su patio 

 

Questão 30 

El narrador deja claro que Alicia: 
 
a) tenía dudas en cuanto a sus propios sentimientos 
b) no era molestada por la falta de ternura de Jordán 
c) estaba siempre con un semblante impasible, tal como su esposo 
d) prefería que Jordán fuera menos severo 

 

Questão 31 

En aquel ambiente hostil, la esposa de Jordán: 
 
a) a pesar del esfuerzo, no aumentó su peso 
b) tuvo una gripe que se prolongó por días 
c) no conseguía adelgazar como deseaba 
d) fue víctima de un ataque de personas influyentes 

 

Questão 32 

En el final del texto, uno se da cuenta que la pobre mujer pasó a:  
 
a) protestar contra las caricias de su esposo 
b) no más poder levantarse de su cama 
c) amanecer sin condiciones de hablar 
d) sentirse débil, a causa de los vómitos continuos 
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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 

Texto – Questões 33 a 36 

Entrevista: 
“Vai ficar pior” 

Quem mora nas grandes cidades deveria preparar o espírito para aprender a conviver com os 
congestionamentos de trânsito. O recado advém do engenheiro Paulo Tarso Vilela de Resende – doutor 
em engenharia de transporte e logística pela Universidade de Illinois – que prevê que em seis anos Belo 
Horizonte atingirá o nível ao qual São Paulo já chegou em matéria de lentidão no trânsito. O engenheiro 
considera positivos os investimentos que o município tem feito no sentido de duplicar avenidas e 
implantar os BRTs, como são chamados os corredores expressos para ônibus, mas nada que resolva de 
forma estrutural o problema, como seria a construção de um metrô bem planejado e eficiente, que dê 
alternativa ao cidadão. A capital pode ter perdido uma boa oportunidade (―não vamos inaugurar um 
quilômetro de linha de metrô‖), mas, para a Copa, segundo ele, a cidade não deverá ter problemas. 

O que é o apagão da mobilidade? 

O apagão é provocado pela falta de reação das autoridades, nas principais cidades brasileiras, em 
relação ao aumento do fluxo de passageiros e de veículos. Na engenharia de tráfego, a equação da 
mobilidade é construída, basicamente, por duas variáveis. Uma é a capacidade que as vias têm de 
suportar o tráfego com uma certa tranquilidade e mantendo-se certa velocidade média dos veículos. A 
relação que existe entre capacidade e volume define o que a gente chama de nível de serviço, ou seja, o 
nível de eficiência de mobilidade urbana. Quando o volume se aproxima da capacidade, deve-se entender 
que estamos atingindo uma situação que chamamos de ponto de saturação. E, a partir de um 
determinado momento, quando o volume ultrapassa a capacidade, ele passa de um ponto de saturação 
para um ponto de congestionamento, de paralisia. Nesse momento, temos o apagão da mobilidade, que é 
a presença de um permanente estado de lentidão nas principais artérias de uma cidade. O belo-
horizontino já está convivendo com uma hora e dez, aproximadamente, de congestionamento por dia. 

A tendência é de crescimento? 

O aumento do volume de veículos hoje na cidade é muito grande e em seis anos Belo Horizonte chegará 
ao nível ao qual São Paulo já chegou: não haverá mais condições de aumentar a capacidade de tráfego. 
Temos em Belo Horizonte uma reação por parte das autoridades no sentido de duplicar pistas, todavia, 
em todos os casos, você observa que, à medida que a lateral das vias é ocupada, novas soluções ficam 
inviáveis, haja vista que, ao pretender duplicar uma pista, você incorre em altíssimos custos de 
desapropriação, chegando-se a um ponto em que não teremos mais como reagir no que se refere ao 
aumento da capacidade das vias. 

Como os americanos, por exemplo, reagem ao problema do trânsito em suas 
grandes cidades? 
 
Primeiro perguntando ao usuário: você prefere enfrentar o congestionamento na tranquilidade de seu 
veículo, com conforto, tudo bonitinho? Então você vai pagar por isso. O resultado é que o estacionamento 
do tipo Faixazul em cidades do porte de Chicago custa dez vezes mais do que em Belo Horizonte. Para 
uma permanência de uma ou duas horas, paga-se um valor dez vezes maior. 

Mas aí você está penalizando o usuário. 

Mais ou menos, porque a diferença é que lá eles dão alternativa ao cidadão. Aqui não temos. Essa é a 
grande diferença. Ao usar o seu carro, o impacto que você causa individualmente sobre a via pública é 
maior do que a contribuição que você dá ao Estado com o pagamento de imposto. Então tenho que 
penalizá-lo e de alguma forma cobrar por esse impacto. No entanto, o imposto que é pago por você dá o 
direito a alternativas de ir e vir ao usuário. Tenho que providenciar o metrô, corredores de ônibus, 
bicicletas ou condições de andar a pé. Tenho que prover o sistema com essas alternativas todas, para 
que você, como cidadão, estabeleça uma opção consciente pelo carro, porque na relação custo-benefício 
o automóvel é melhor para você. Inverto a mão do poder na medida em que passo o poder para o 
cidadão. O que não é o caso brasileiro, onde o poder está na restrição sem alternativas. No caso 
brasileiro, o dono do veículo é punido pelo crime que acabou de cometer: deter a propriedade de um 
veículo. 

A política de distribuição de renda do governo federal pode agravar o déficit 
da mobilidade urbana? 
 
Com certeza, se mantivermos a cultura que foi herdada pelos brasileiros aos americanos no sentido de 
que a propriedade de um automóvel é sinônimo de status, distintamente do que pensam os europeus. 
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Nessa hipótese, o congestionamento do trânsito nas cidades passa a ser uma realidade com a qual 
devemos, cada vez mais, acostumar-nos. 

Por que um número reduzido de pessoas anda de metrô em Belo Horizonte? 

Se você pegar as linhas de deslocamentos de pessoas em Belo Horizonte, vai ver que esses 
deslocamentos não coincidem com as linhas atuais do metrô. As pessoas em Belo Horizonte deslocam-se 
muito no eixo norte-sul. E o metrô é leste-oeste. Em Paris ou Nova Iorque, para qualquer deslocamento 
vou andar menos de quinhentos metros para acessar uma estação de metrô. 

Por que é tão difícil conseguir verba para o metrô no Brasil? 

O que dá voto no Brasil, na cabeça dos políticos, é inauguração de pontes e viadutos, é duplicação de 
pista e outras obras parecidas. Do metrô você não pode nem tirar foto. A cidade passa a ser a dona da 
obra e o criador absolutamente desaparece. Nem placa você consegue colocar. Agora, à avenida, você 
dá um nome a ela. 

E as obras para a Copa? 

Para a Copa as obras irão responder bem. Não vamos ter problema com relação a essa questão. Os 
eventos têm dia e hora para acontecer. Tenho até medo de passar uma ideia de eficiência. O problema 
está no médio e no longo prazo. Para a Copa não vai ainda ter um sistema de metrô. Não vamos 
inaugurar um quilômetro sequer até a Copa, nem uma estação. Até lá teremos desperdiçado o que seria 
uma oportunidade ímpar de a gente trazer o metrô para a cidade. Acho que BH está solucionando seus 
problemas relacionados à Copa, mas só gostaria de lembrar que, até onde sei, 2014 não vai ser o fim do 
mundo. 

[...] 

Estado de Minas, 11 de junho de 2011. (Texto adaptado) 

Questão 33 

Assinale a alternativa que NÃO pode ser confirmada pelas opiniões do entrevistado, em 
relação às perspectivas para o tráfego nas grandes cidades brasileiras, mantido o atual quadro. 
 
a) Colapso decorrente da utilização além do limite 
b) Consumo do tempo do usuário, em escala ascendente 
c) Estagnação do volume e da intensidade 
d) Irreversibilidade das dificuldades 
 

Questão 34 

Assinale a alternativa que NÃO pode ser confirmada pelas opiniões e análises do 
entrevistado. 
 
a) A ampliação do metrô pouco interessa politicamente aos governantes porque o 

empreendimento não favorece a visibilidade e a promoção de quem teve a iniciativa. 
b) A utilização deliberada de automóveis, sinônimo de status na cultura brasileira, 

deveria ser encarada como forma de se infringir a ordem legal, visto que afeta o 
restante da sociedade. 

c) As obras em curso, embora desejáveis, têm cunho meramente paliativo e refletem a 
timidez dos governantes em relação à necessidade de obras vultosas e definitivas. 

d) Uma limitação do metrô de Belo Horizonte, que faz com que deixe de atender a uma 
parte considerável da população, é seu traçado, que privilegia regiões por onde há 
menor fluxo de usuários potenciais. 

 

  



SIMULADO                                                                                       

 
Questão 35 

―Por que um número reduzido de pessoas anda de metrô em Belo Horizonte?‖ (linha 76) 

 
Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa em que a nova 

formulação da pergunta apresenta erro de ortografia. 
 
a) Explique-nos o porquê de um número tão reduzido de pessoas andar de metrô em 

Belo Horizonte. 
b) Gostaria de saber, por favor, por que um número reduzido de pessoas anda de metrô 

em Belo Horizonte. 
c) Pode-se afirmar que o trânsito está mais congestionado por que um número reduzido 

de pessoas anda de metrô em Belo Horizonte? 
d) Verifica-se que um número reduzido de pessoas anda de metrô em Belo Horizonte. 

Por quê? 
 

Questão 36 

“A capital pode ter perdido uma boa oportunidade ('não vamos inaugurar um quilômetro 
de linha de metrô‘), mas, para a Copa, segundo ele, a cidade não deverá ter problemas.” 
(linhas 10-12) 

 
Assinale a alternativa que contém uma afirmativa INCORRETA em relação aos sinais de 
pontuação utilizados no trecho acima. 
 
a) A vírgula depois do pronome pessoal na expressão “segundo ele” é facultativa. 
b) Na expressão “não vamos inaugurar um quilômetro de linha de metrô”, as aspas foram 

utilizadas para indicar uma citação textual. 
c) Os parênteses se justificam por isolarem uma expressão que ilustra e explica o termo 

anterior. 
d) Travessões poderiam ser utilizados em substituição aos parênteses. 
 

Questão 37 

Reconheça no texto a seguir, a função da linguagem predominante: 
 

"Sentia um medo horrível e ao mesmo tempo desejava que um grito me anunciasse qualquer 
acontecimento extraordinário. Aquele silêncio, aqueles rumores comuns, espantavam-me. Seria 
tudo ilusão? Findei a tarefa, ergui-me, desci os degraus e fui espalhar no quintal os fios da 
gravata. Seria tudo ilusão?... Estava doente, ia piorar, e isto me alegrava. Deitar-me, dormir, o 
pensamento embaralhar-se longe daquelas porcarias. Senti uma sede horrível... Quis ver-me no 
espelho. Tive preguiça, fiquei pregado à janela, olhando as pernas dos transeuntes."  

(Graciliano Ramos) 

 

a) função referencial                                            
b) função poética 
c) função fática  
d) função emotiva 
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Questão 38 

Leia atentamente o texto abaixo. 
 

Com’ousará parecer ante mi 
o meu amigo, ai amiga, por Deus, 
e com’ousará catar estes meus 
olhos se o Deus trouxer per aqui, 
pois tam muit’há que nom veo veer 
mi e meus olhos e meu parecer? 

 
(Com’ousará parecer ante mi de Dom Dinis.  

Fonte: http://pt.wikisource.org/wiki/Com%27ousar%C3%A1_parecer_ante_mi.  

Acesso em: 05.12.2012.) 

 
per = por tam = tão nom = não veer = ver mi = mim, me parecer = semblante 

 
Sobre o fragmento anterior, pode-se afirmar que pertence a uma cantiga de  
 
a) amor, pois o eu lírico masculino declara a uma amiga o sentimento de amor que tem por 

ela.    
b) amigo, pois o eu lírico feminino expressa a uma amiga a falta de seu amigo por quem sente 

amor.    
c) amor, pois o eu lírico é feminino e acha que seu amor não deve voltar para os seus braços.    
d) amigo, pois o eu lírico masculino entende que só Deus pode trazer de volta sua amiga a 

quem não vê há muito tempo.    

 

Questão 39 

Tecendo a manhã 
 
Um galo sozinho não tece uma manhã: 
ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe o grito que um galo antes 
e o lance a outro; e de outros galos 
que com muitos outros galos se cruzem 
os fios de sol de seus gritos de galo, 
para que a manhã, desde uma teia tênue, 
se vá tecendo, entre todos os galos. 
E se encorpando em tela, entre todos, 
se erguendo tenda, onde entrem todos, 
se entretendendo para todos, no toldo 
(a manhã) que plana livre de armação. 
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 
que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

 
(MELO, João Cabral de. In: Poesias Completas. Rio de Janeiro, José Olympio, 1979) 

 
Nos versos abaixo, tem-se exemplo de 
 
“E se encorpando em tela, entre todos, 
se erguendo tenda, onde entrem todos, 
se entretendendo para todos, no toldo…” 
 
a) eufemismo 
b) antítese 
c) aliteração 
d) silepse 
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Questão 40 

TEXTO 

Não há morte. O encontro de duas expansões, ou a expansão de duas formas, pode determinar 
a supressão de duas formas, pode determinar a supressão de uma delas; mas, rigorosamente, 
não há morte, há vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra, e a 
destruição não atinge o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da 
guerra. 
Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para 
alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir à outra 
vertente, onde há batatas em abundância; mas, se as duas tribos dividirem em paz as batatas 
do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é 
a destruição; a guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. 
Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos 
das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo 
motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo 
motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao 
vencido, ódio ou compaixão; ao vencedor, as batatas. 

(ASSIS, Machado fr. Quincas Borba. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira/INL, 1976.) 

 
Assinale dentre as alternativas abaixo, aquela em que o uso da vírgula marca elipse: 
 
a) Ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas. 
b) A paz, nesse caso, é a destruição(…) 
c) Daí a alegria da vitória, os hinos, as aclamações, recompensas públicas e todos os demais 

efeitos das ações bélicas. 
d) (…) mas, rigorosamente, não há morte(…) 
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MATEMÁTICA 

Questão 41 

A pedido do seu orientador, um bolsista de um laboratório de biologia construiu o gráfico a 
seguir a partir dos dados obtidos no monitoramento do crescimento de uma cultura de micro-
organismos.  
 

 
 
Analisando o gráfico, o bolsista informou ao orientador que a cultura crescia segundo o modelo 

matemático, atN k 2 ,   com t em horas e N em milhares de micro-organismos.  

Para constatar que o modelo matemático apresentado pelo bolsista estava correto, o orientador 
coletou novos dados com t = 4 horas e t = 8 horas.  
 
Para que o modelo construído pelo bolsista esteja correto, nesse período, o orientador deve ter  
obtido um aumento na quantidade de micro-organismos de  

 
a)   80.000.    
b) 160.000.    
c)   40.000.    
d) 120.000.    
 

Questão 42 

Em 1997 iniciou-se a ocupação de uma fazenda improdutiva no interior do país, dando origem 
a uma pequena cidade. Estima-se que a população dessa cidade tenha crescido segundo a 

função  2P 0,1 log x 1996 ,    onde P é a população no ano x, em milhares de habitantes. 

Considerando 2 1,4,  podemos concluir que a população dessa cidade atingiu a marca dos 

3.600 habitantes em meados do ano: 

   
a) 2005.     
b) 2002.     
c) 2011.     
d) 2007.    
 

Questão 43 

Seja a função f:IR   IR+* definida por         f(x) = log10 x - log10(x3/104).  

 
A abscissa do ponto de intersecção do gráfico de f com a reta de equação y - 2 = 0 é:  

 
a) 10-7.    
b) 10-3.    
c) 10.    
d) 102.    
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Questão 44 

Um pedaço de cano, de 30 cm de comprimento e 10 cm de diâmetro interno, encontra-se na 
posição vertical e tem a parte inferior vedada. Colocando-se 2 litros de água em seu interior, a 
água: 
 
a) ultrapassa o meio do cano.  
b) transborda.   
c) não chega ao meio do cano. 
d) enche o cano até a borda. 

 

Questão 45 

Uma caixa d'água, em forma de paralelepípedo retângulo, tem dimensões de 1,8 m, 15 dm e 
80 cm.  Sua capacidade é: 
 
a) 2,16 L 
b) 21,6 L 
c) 216 L 
d) 2.160 L  

 

Questão 46 

Quantos cubinhos de madeira de 1 cm de aresta podem ser colocados numa caixa cubica com 
tampa, na qual foram gastos 294 cm2 de material para confeccioná-la ? 
 
a) 76 
b) 147 
c) 294 
d) 343 
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QUÍMICA 

Questão 47 

Uma substância gasosa, inflamável e tóxica foi identificada em um armazém de estocagem de 
feijão. Resultante da combinação dos elementos X (Z = 1) e Y (Z = 15), esse composto possui 
geometria: 
 
a) angular. 
b) trigonal plana. 
c) piramidal. 
d) tetraédrica. 

 

Questão 48 

No quadro a seguir está apresentada a solubilidade de alguns sais em água, à temperatura de 
25°C. 

 
 
Considerando esses dados, é CORRETO afirmar que, ao se dissolver 16 gramas de sal em 25 
mL de água, as soluções que ficarão insaturadas são  
 
a) nitrato de prata e sulfato de alumínio.  
b) sulfato de alumínio e brometo de potássio.  
c) brometo de potássio e nitrato de potássio.  
d) nitrato de potássio e cloreto de sódio.  
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Questão 49 

No gráfico estão representadas as relações entre massa e volume de duas substâncias 
líquidas, I e II, medidas a 20°C. 

 
Considere que a densidade da água a 20°C = 1 g/mL e que, tanto a substância I, quanto a II, 
são imiscíveis em água. Identifique o desenho que melhor representa uma mistura de 20 mL da 
substância I, 10 mL da substância II e 30 mL de água e assinale a alternativa CORRETA. 
 

a)  
 
 

b)  
 
 

c)  
 

d)  
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Questão 50 

Analise o seguinte gráfico que indica a variação das Temperaturas de Fusão (TF) e de 
Temperatura de Ebulição (TE). 

 
Considerando os dados do gráfico, assinale a afirmativa CORRETA. 
  
a) A polaridade da ligação de hidrogênio-halogênio é menor no caso do fluoreto de 

hidrogênio.  
b) A polaridade da ligação de hidrogênio-halogênio é maior no caso do iodeto de hidrogênio.  
c) A temperatura de ebulição do fluoreto de hidrogênio indica a presença de ligações de 

hidrogênio.  
d) A TE do iodeto de hidrogênio indica que ele tem menos elétrons polarizáveis do que os 

demais haletos.  

 
Questão 51 

Os átomos de carbono possuem a capacidade de se agrupar formando estruturas, essa 
capacidade é a principal responsável pela existência de milhões de compostos orgânicos. 
Cadeia carbônica é o conjunto de átomos de carbono e de heteroátomos que compõem as 
moléculas orgânicas. 
 
O hidrocarboneto que apresenta a menor cadeia carbônica aberta, saturada e ramificada tem 
fórmula molecular: 
 
a) CH4. 
b) C4H8. 
c) C5H8. 
d) C4H10. 
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Questão 52 

O nome do composto de fórmula estrutural abaixo, segundo as regras oficiais de nomenclatura 
da IPUAC é:  
 

 
a) 4, 5-dimetil-3-propil-hex-1-eno  
b) 5, 6-dimetil-3-propil-hex-2-eno  
c) 3-propil-4, 5-dimetil-hex-1-eno  
d) 2, 3-dimetil-4-propil-hex-5-eno  

 

Questão 53 

Considere 3 átomos hipotéticos M, H e T. Os átomos M e T são isótopos; os átomos H e T são 
isóbaros e os átomos M e H, isótonos.  
Determine o número de elétrons do átomo H, sabendo que o átomo M tem 20 prótons e 
número de massa 41 e que o átomo T tem 22 nêutrons. 
 
a) 22  
b) 23 
c) 21 
d) 24  

 

Questão 54 

De acordo com o modelo atômico de Bohr, elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas 
específicas, tais como os planetas giram em órbitas específicas ao redor do Sol. 
Diferentemente dos planetas, os elétrons saltam de uma órbita específica para outra, ganhando 
ou perdendo energia.  
 
Qual das afirmações abaixo está em discordância com o modelo proposto por Bohr? 
  
a) Ao saltar de uma órbita mais próxima do núcleo, para outra mais afastada, o elétron 

absorve energia.  
b) Ao saltar de uma órbita mais afastada do núcleo para outra mais próxima, o elétron emite 

energia.  
c) Dentro de uma mesma órbita, o elétron se movimenta sem ganho ou perda de energia.  
d) O processo no qual o elétron absorve energia suficiente para escapar completamente do 

átomo é chamado energia de ativação.  
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PRODUÇÃO DE TEXTO - REDAÇÃO 

1. A Redação a ser elaborada deve conter, no mínimo, 25 (vinte e cinco) e, no máximo, 30 
(trinta)  linhas e deve ser escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, na 
Folha de Produção do Texto. 

2. Escrever seu nome legível e datar. 
3. A variante linguística a ser utilizada na elaboração da redação é o padrão culto formal. 
 
Não será corrigida – e consequentemente, a ela se atribuirá a nota 0 (zero) – a Redação 
escrita: 

 sem observância do tema proposto, bem como das instruções dadas; 

 fora do espaço próprio; 

 a lápis; 

 com letra ilegível. 

 
 

Proposta de Redação: 

 
 
Observe esta sequência de quadrinhos do cartunista argentino Quino e a partir da 
apreensão do tema escreva um texto dissertativo- argumentativo. 
 

 
 
Dê um título ao seu texto 
Sua redação deve ter no mínimo 25 e no máximo 30 linhas  
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RASCUNHO DO TEXTO 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO)

 

 

1  19  37  

2  20  38  

3  21  39  

4  22  40  

5  23  41  

6  24  42  

7  25  43  

8  26  44  

9  27  45  

10  28  46  

11  29  47  

12  30  48  

13  31  49  

14  32  50  

15  33  51  

16  34  52  

17  35  53  

18  36  54  

 

Ao transcrever essas marcações para a Folha de Respostas, use 

caneta esferográfica azul ou preta. 


