
Ao receber a Folha de Respostas:

•	 Confira	seu	nome	e	número	de	inscrição.
• Assine,	a	TINTA,	no	espaço	próprio	indicado	na	

Folha.	
•  Marque,	 no	 espaço	 destinado	 a	 esse	 fim,	 o	

número	 deste	 Caderno	 de	 Provas.	 Se	 esse	
campo	 NÃO	 for	 preenchido,	 sua	 prova	 será	
anulada.

Após	a	autorização	para	o	início	das	provas,	mas	
antes	de	começar	a	fazê-las:
• Verifique	se	este	Caderno	contém		60 (sessenta) 

questões	–	constituídas	de	quatro	alternativas	–	
numeradas	de	01 a 60.

•	 Caso	haja	algum	problema,	solicite	a	substituição 
deste	Caderno	de	Provas.

Na	 segunda	 capa	 deste	Caderno	 de	Provas,	 há	
uma	cópia	da	Folha	de	Respostas,	que	poderá	ser	
usada	como	rascunho	do	seu gabarito.
Ao	 terminar	suas	provas,	para	o	preenchimento	
da	Folha de Respostas,	siga	atentamente	estas	
instruções:
• Use somente caneta azul ou preta.
	 Aplique	traços	firmes	dentro	da	área	reservada	à	

letra	correspondente	a	cada	resposta,	de	acordo	
com	este	modelo:

00 -
A          B          C           D           

 

Este Caderno contém as provas de 
LÍNGUA PORTUGUESA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, MATEMÁTICA e CIÊNCIAS NATURAIS.

•	Sua	resposta	NÃO será	computada	se	estiver	
em branco	ou	se	houver	marcação	de	mais de 
uma alternativa.

• A Folha de Respostas não	deve	ser dobrada, 
amassada ou rasurada. 

Terminadas as provas	 e	 preenchida	 a	 Folha 
de Respostas,	 chame	 a	 atenção	 do	Aplicador,	
levantando o braço.	Ele,	então,	irá	até	você	para	
recolher	 sua	 FOLHA dE RESPOSTAS e	 seu	
CAdERNO dE PROVAS.

ATENÇÃO: O rascunho da  
FOLHA dE RESPOSTAS só poderá  
ser destacado pelo APLICAdOR.

Recolha,	então,	seus	objetos,	deixe	a	sala	e,	em	
seguida,	o	prédio.	A	partir	do	momento	em	que	você	
sair	 da	 sala	 e	 até	 estar	 fora	 do	prédio,	 continua	
válida	a	proibição	ao	uso	de	aparelhos	eletrônicos	
e	celulares,	bem	como	não	lhe	é	mais	permitido	o	
uso	dos	sanitários	do	Setor.

duração total das cinco provas,  
incluindo a identificação dos  

candidatos e o preenchimento da 
FOLHA dE RESPOSTAS:

TRÊS HORAS E  
TRINTA MINUTOS.

SÓ ABRA QUANdO AUTORIZAdO.

U N I V E R S I d A d E   F E d E R A L   d E   M I N A S   G E R A I S

CAdERNO

1

Centro Pedagógico

Teatro Universitário

Ensino Fundamental

Agora no Campus Pampulha

Colégio Técnico
Agora com entrada por curso
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RASCUNHO

AS QUESTÕES dAS PROVAS ESTÃO ASSIM dISTRIBUÍdAS: 

	PROVA dE LÍNGUA PORTUGUESA
 Questões:	:	01,	02,	03,	04,	05,	06,	07,	08,	09,	10,	11,	12,	13,	14	e	15.

	PROVA dE HISTÓRIA
 Questões: 16,	17,	18,	19,	20	e	21.

	PROVA dE GEOGRAFIA  
 Questões: 22,	23,	24,	25,	26	e	27	

	PROVA dE MATEMÁTICA
 Questões: 28,	29,	30,	31,32,	33,	34,	35,	36,	37,	38,	39,	40,	41	e	42	

	PROVA dE CIÊNCIAS NATURAIS
 Biologia - Questões:	43,	44,	45,	46,47	e	48.
 Química - Questões:	49,	50,	51,	52,	53	e	54	
 Física - Questões:	55,	56,	57,	58,	59	e	60.

Leia	atentamente	as	instruções	que	antecedem	cada	questão.	
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MARQUE  O  NÚMERO  DO  SEU  CADERNO 1 2 3 4
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InSTRuçãO: Para responder as questões 1 a 5, leia o TExTO 1. 

TExTO 1

A cegueira e o saber 6

 
 
 
 
5 

Leio notícia de que foi inaugurado em Paris um restaurante onde as pessoas têm 
a oportunidade de viver a experiência da vida de um cego, pois aí os clientes comem 
no mais completo escuro. Chama-se, apropriadamente, Dans Le noir (“No escuro”).  
Os garçons são cegos, e não apenas servem, mas atuam como guias levando os 
fregueses até suas mesas. O restaurante está na moda. Situa-se ali perto do Beaubourg 
e até o primeiro-ministro Jean-Pierre Raffarin foi experimentar comer no escuro.

 
 
 

10 
 
 
 
 

15

A coisa ocorre assim: “Antes de entrar na sala totalmente escura, os clientes 
deixam em armários com cadeados, no bar do restaurante, relógios, isqueiros, 
celulares e qualquer outro objeto que emita a mínima luz. Os pratos também são 
escolhidos antes de entrar no recinto. Entre as opções, ‘ menu surpresa’, que só 
será descoberto quando o garfo for levado à boca”. A experiência supera qualquer 
instalação. As pessoas passam por três ambientes com cortinas nos quais a luz vai 
rareando até a sala escura, onde há muito barulho, pois, para compensar a falta de 
visão, as pessoas falam alto. A surpresa aumenta quando o cliente descobre que tem 
outras pessoas à sua mesa. 

 
 
 
 

20

Foi um ex-banqueiro e consultor de marketing social quem teve essa idéia.  
E diz a matéria veiculada num site da BBC e mandada pela médica brasileira Mônica 
Campos, residente nos Estados Unidos, que alguns clientes acham-se ridículos durante 
a experiência, outros têm crise de choro e angústia, mas o fato é que o restaurante 
está sempre lotado. As pessoas pagam para não ver.

 É pitoresco, mas repito: as pessoas pagam para não ver, pagam para comerem 
no escuro. 

 
 

25 
 
 

Não deixa de ser sintomático que se abra um restaurante onde os que veem 
vão experimentar a cegueira, exatamente numa cultura de hipervisualização. Como 
se estivéssemos fatigados de ver, agora queremos não-ver. Que seja por algumas 
horas, não importa. É como se a poluição visual tivesse chegado a tal extremo, que 
se sente a necessidade de recuperar outros sentidos, experimentando o “desver” 
para, quem sabe, ver de novo. 

 
30 
 
 
 
 

35 
 
 
 

Tomo esse restaurante como uma metáfora paradoxal de nossa época. A 
modernidade que descobriu e aperfeiçoou a fotografia, e que, tendo conseguido 
essa façanha, mobilizou-a criando o cinema e logo a seguir instalou a televisão 
dentro de nossas casas para que víssemos o mundo e o universo 24 horas por dia;  
a mesma modernidade que vem com essa enxurrada de letras e palavras em camisetas, 
vitrines, anúncios luminosos, que nos manda imagens dos planetas mais distantes 
e de detalhes das guerras e misérias mais horrendas; essa modernidade que é um 
constante espetáculo de striptease, no qual o público e o privado, ou melhor, a sala de 
visitas e a privada se acoplaram, essa modernidade, de tanto ver, já não vê. O mundo 
é projetado como clipe de imagens esfaceladas acompanhadas por um ruído ou ritmo 
qualquer. E, de repente, na “Cidade Luz ”, pagamos caro para comer no escuro.

SANTA’NNA, Affonso Romano de. A cegueira e o saber 6. IN_: A cegueira e o saber. 
Rio de Janeiro: Rocco, 2006, p. 26-27. (Fragmento).
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QuESTãO 01

Segundo o texto, comer no escuro ou experimentar a cegueira é uma ação paradoxal, porque

A) inaugura uma forma não só exótica de comer, mas também familiar.

B) possibilita aos fregueses vivenciarem uma experiência pitoresca e  imparcial.

C) traz ambíguas e contraditórias reações por parte dos fregueses.

D) vive-se numa cultura basicamente voltada para o culto da imagem.

QuESTãO 02

De acordo com o texto, assinale a alternativa em que nãO há linguagem figurada.

A) “(...) a mesma modernidade que vem com essa enxurrada de letras e palavras”  (linha 33)

B) “E, de repente, na “Cidade Luz”, pagamos caro para comer no escuro” (linha 39)

C) “Essa modernidade (...) é um constante espetáculo de striptease.” (linhas 35-36)

D) “Os garçons são cegos.” (linha 4)

QuESTãO 03

Assinale a alternativa que expressa a familiaridade do autor com o lugar onde se localiza o 
restaurante. 

A) “As pessoas passam por três ambientes com cortinas nas quais a luz vai rareando até a sala 
escura,” (linhas 12-13)   

B) “ Não deixa de ser sintomático que se abra um restaurante onde os que veem vão experimentar 
a cegueira,” (linhas 23-24)

C) “Os pratos também são escolhidos antes de entrar no recinto.” (linhas 9-10)  

D) “Situa-se ali perto do Beaubourg e até o primeiro ministro (...) foi experimentar comer no escuro.” 
(linhas 5-6)

QuESTãO 04

Assinale a alternativa em que a palavra grifada pode ser substituída CORRETAMEnTE pela que se 
encontra entre os parênteses sem alterar o sentido original do texto.

A) “As pessoas passam por três ambientes com cortinas nos quais a luz vai rareando até a sala 
escura, (cegando)” Linhas 12-13.

B) É como se a poluição visual tivesse chegado a tal extremo, que se sente a necessidade de 
recuperar outros sentidos, experimentando o “desver” (...) (interpretando ) Linhas 26-27.

C) E diz a matéria veiculada num site da BBC (...) que alguns clientes acham-se ridículos durante 
a experiência. ”(despreparados) Linhas 17-19.

D)  O mundo é projetado como clipe de imagens esfaceladas acompanhadas por um ruído ou ritmo 
qualquer. (fragmentadas) Linhas 37-39. 
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InSTRuçãO: Para responder a questão 5, considere a leitura do TExTO 1 e  a leitura de 

Campo Geral.

QuESTãO 05

Em todas as alternativas abaixo, apresentam-se afirmativas que associam elementos da narrativa 
de Campo Geral ao TExTO 1. 

Preencha os parênteses em branco usando V para afirmativas VERdAdEIRAS e F para afirmativas 
FALSAS.

I - Em ambos os textos, a ação na narrativa ocorre em espaços distintos.    (   ) 

II - O narrador do texto 1 é o mesmo que o narrador de Campo  Geral.    (    ) 

III - Em ambos os textos, a ação na narrativa ocorre em um tempo mítico.    (    ) 

IV - Em ambos os textos, o ato de comer ultrapassa o paladar.    (   ) 

V - No texto 1, as experiências são fabricadas; em Campo Geral, são naturais.    (    ) 

Assinale a sequência CORRETA.

A) V F F F V

B) V V F F F

C) F F V F V

D) F V F F F 

InSTRuçãO: As questões 6 a 13 se referem a Campo Geral. 

QuESTãO 06 

Leia este texto:

“Vede, eis a pedra brilhante dada ao contemplativo; ela traz um nome novo, que ninguém 
conhece, a não ser aquele que a recebe.” (Ruysbroek, o Admirável)

Assinale a alternativa em que nãO se encontra esse “nome novo” em uma passagem de Campo 
Geral.

A) “A cachorrada pulava embolatidos, Tio Têrez bateu na boca do caráter” (...).

B) “(...)  então vinham aparecendo abelhas e marimbondos (...) o açúcar melméla, pareciam que 
estavam morridos”. 

C)  “- É para beber, Miguilim...” – Tio Terêz dizia, caçoando.”

D) “Tão grave, grande, que quis dizer à mãe na presença dos outros, mas insofria por ter de 
esperar”.
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QuESTãO 07

Assinale a alternativa que associa CORRETAMEnTE a fala, retirada de Campo Geral, ao personagem 
citado entre os parênteses.

A) “ – Assim mais do que assim, as coisas não podem demasiar. Por causa de umas e dessas, 
eu vou para o papel! – vou na tinta!” (Seo Deográcias)  

B)  “ – Este menino é um mal-agradecido.  Passeou, passeou, todos os dias esteve fora de 
cá, (...), e, quando retorna, parece que nem estima por mim, não quer saber da gente...”  
(Tio Terêz)

C) “ – Não sei, quanto eu tiro esses óculos, tão fortes, até meus olhos se enchem d’água...”  
(Miguilim)

D)  “– Vamos ver o que é que o menino tem, vamos ver o que é que o menino tem?!...Ei e ei ...”  
(Dito)

QuESTãO 08

Assinale a alternativa que revela a influência do meio natural na sabedoria sertaneja em Campo 
Geral.

A) “ – A foi p’ra a Vereda do Tipã, onde os caçadores estão. Mas amanhã ele volta, de manhã, 
antes de ir s’embora para a cidade.” 

B) “ – Nisso nunca imaginei. Acho quandos os olhos da gente estão querendo olhar para 
dentro só, quando a gente não tem dispor para encarar os outros, quando se tem medo das 
sabedorias...”          

C) “ – ... Se não se tosar a crina do poldrinho novo, pescoço do poldrinho não engrossa. Se 
não cortar as presas do leitãozinho, leitãozinho não  mama direito...”   

D) “ – Tudo quanto há, antes de ser, às vezes é malfeito; mas depois que está feito e a gente 
fez, aí tudo é bem-feito...”

QuESTãO 09

Uma das características mais interessantes de Campo Geral é o vocabulário utilizado no processo 
da linguagem. 

Assinale a alternativa em que o vocábulo EM dESTAQuE está CORRETAMEnTE interpretado.

A) “Consoante que se sobreformava um céu chuvo, dia feio, bronho. Miguilim carregava à cabeça 
o tabuleirinho.” ( “formava para cima” ) 

B) “ Mãitina era preta de um preto estúrdio, encalcado, trasmanchada de mais grosso preto, um 
preto de boi.” ( “rajada” )

C) “ O pai estava lá, capinando, um sol batia na enxada, relumiava. Pai estava suado, gostava de 
ver Miguilim chegando com a comida da almoço.”  ( “iluminava de novo” ) 

D) “ Tinha até vontade que o Patorí voltasse, viesse, havia de conversar a bem com ele, perguntar 
mais desordens. ” ( “confusões” )
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QuESTãO 10

Considere este trecho: 

“Vovó Izidra xingava Tio Terêz de “Caim “ que matou Abel. Miguilim tremia receando 
os desatinos das pessoas grandes, Tio Terêz podia correr, sair escondido, pela porta da 
cozinha...”

A referência de Vovó Izidra ao texto bíblico tem ligação com um amor ilícito envolvendo três 
personagens, o que remete a um possível crime entre irmãos. 

Assinale a alternativa que contenha esses personagens.

A) Béro, Terêz, Nhanina

B) Maria Pretinha, Béro, Terêz

C) Nhanina, Terêz, Aristeu

D) Siarlinda, Saluz, Jé

QuESTãO 11

O uso de expressões populares são frequentes em Campo Geral. 

Assinale a alternativa em que essa afirmativa nãO se confirma.

A) “  Vez em quando, comiam, de sal, ou cocadas de buriti, dôce de leite, (...)” 

B) “Ter um lugarim, reunir certa quantidade de meninos de por aqui por em volta, tão precisados, 
assim é que vale. O bom real é o legal de todos...” 

C) “Só Drelina era quem queria gostar: - “Fumaça percura é formosura...”

D) “Tomezinho e o Dito corriam, no pátio, cada um com uma vara de pau, eram cavalinhos que 
tinham até nomes dados” 

QuESTãO 12

O tempo, na narrativa de Campo Geral, muitas vezes apresenta superposições e contrastes.

Assinale a alternativa em que nãO há ideia de contraste na expressão do tempo. 

A) “E disse que o Dito parecia uma pessoinha velha, muito velha em nova.”

B)  “Mas chegava a noite de dormir, Miguilim esperdiçava as coisas todas do dia.”

C) Mas aí, no vôo do instante, ele sentiu uma coisinha caindo em seu coração, e adivinhou que era 
tarde, que nada mais adiantava.

D)  (...) quando acordou, sentiu o existir do mundo em hora estranha, e perguntou assustado: “ – 
Uai, Mãe, hoje já é amanhã?!”
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QuESTãO 13

Assinale a alternativa em que o texto a seguir está CORRETO de acordo com a pontuação do padrão 
escrito da língua portuguesa.

A) Galileo Galilei físico matemático e astrônomo, em consequência de seu reumatismo, ficou cego 
nos últimos anos de sua vida, mas ativo, em suas pesquisas científicas, situação semelhante 
foi vivida pelo astrônomo alemão Johannes Kepler, 1571 a 1630, que tinha deficiência visual e 
desenvolveu estudos sobre o movimento dos planetas.

B) Galileo Galilei, físico, matemático e astrônomo, em consequência de seu reumatismo, ficou cego. 
Nos últimos anos de sua vida, mas ativo, em suas pesquisas científicas. Situação semelhante, 
foi vivida pelo astrônomo alemão Johannes Kepler, 1571 a 1630, que tinha deficiência visual e 
desenvolveu estudos sobre o movimento dos planetas.

C) Galileo Galilei, físico, matemático e astrônomo, em consequência de seu reumatismo, ficou cego, 
nos últimos anos de sua vida, mas ativo em suas pesquisas científicas. situação semelhante 
foi vivida pelo astrônomo alemão Johannes Kepler, 1571 a 1630, que tinha deficiência visual, e 
desenvolveu estudos sobre o movimento dos planetas.

D) Galileo Galilei, físico, matemático e astrônomo, em consequência de seu reumatismo, ficou cego 
nos últimos anos de sua vida, mas ativo em suas pesquisas científicas. Situação semelhante 
foi vivida pelo astrônomo alemão Johannes Kepler, 1571 a 1630, que tinha deficiência visual e 
desenvolveu estudos sobre o movimento dos planetas.

QuESTãO 14

Analise esta imagem: 

1 2 3 4

Soro
Fisiológico

REFRI

CERVEJA

A partir dessa imagem, pode-se inferir que ocorre nela um/uma

A) exagero.

B) gradação.

C) humanização.

D) paradoxo. 
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QuESTãO 15

Interprete esta imagem: 

Fonte: blogdopg.bolgspot.com. acesso em 15/06/2013

Assinale a ÚnICA expressão popular que pode ser associada CORRETAMEnTE à imagem 
acima. 

A) Em terra de cego quem tem um olho é rei. 

B) O pouco com Deus é muito.

C) Quem procura acha.

D) Quem vê cara não vê coração.
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QuESTãO 16

Analise este gráfico:
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Fig. 1 - Importações Espanholas de Metais Preciosos e Movimento dos Preços
Espanha (1500-1650)    Segundo E. J. Hamiltom
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MOUSNIER, Roland. Os séculos XVI e XVII - Os progressos da civilização européia. In: CROUZET, 
Maurice. História Geral da Civilização. Vol 9. São Paulo: DIFEL, 1960. p. 67.

Considerando sua análise e os outros conhecimentos envolvidos nesse gráfico, é CORRETO afirmar 
que a

A) adoção de políticas protecionistas, realizada pela Espanha ao longo do século XVI, manteve em 
alta as reservas de metais preciosos desse país.

B) correspondência entre a quantidade de metal importado e o movimento dos preços no período 
e local indicados se manteve constante.

C) crescente diferença entre os valores indicados, apresentada na primeira metade do século XVII, 
indica a existência de forte processo inflacionário.

D) relação entre a importação de metais e o movimento dos preços no século XVII reflete maior 
valorização do trabalho manufatureiro em relação ao comércio.
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QuESTãO 17

Leia este trecho retirado de Campo Geral:

— Traste de negra pagã, encostada na cozinha, mascando fumo e rogando para os demônios 
dela, africanos! Vem ajoelhar gente, Mãitina!

Mãitina não se importava, com nenhuns, vinha, ajoelhava igual aos outros, rezava. Não 
se entendia bem a reza que ela produzia, tudo resmungo; mesmo para falar, direito, direito não 
se compreendia. A Rosa dizendo que Mãitina rezava porqueado: ‘Véva Maria zela de graça, 
pega ne Zesú põe no saco de monbassa...’ 

(...) Vovó Izidra ralhava. E reprovava Mãitina, discutindo que Mãtina estava grolando feias 
palavras despautadas, mandava Mãtina voltar para a cozinha, lugar de feiticeiro era debaixo 
dos olhos do fogo, em remexendo no borralho! Mãitina ia lá, para esperar de cócoras, tudo 
que os outros mandavam ela obedecia, quando não estava com raiva. Se estivesse com raiva, 
ninguém tinha coragem de mandar. (...) 

ROSA, João Guimarães. Campo Geral. IN: Manuelzão e Miguilim (Corpo de baile). 
11ª edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 46-47.

Sobre a religiosidade praticada durante a vigência da escravidão no Brasil é CORRETO afirmar 
que

A) a conversão dos africanos ao catolicismo foi regra pouco observada no Brasil, pois Mãitina, como 
indicado no texto, se relacionava melhor com entidades sobrenaturais do que com os elementos 
que eram característicos do catolicismo.

B) a maneira de Mãitina rezar revela uma prática usual entre todos os escravos no Brasil, que era 
esconder conscientemente sob as formas do catolicismo tradicional, os elementos característicos 
de suas práticas religiosas da África. 

C) Mãitina representava o padrão religioso a que ficavam afeitos vários escravos no Brasil, que 
praticavam a religião católica, que mal compreendiam, sem abandonar elementos das religiões 
de origem africana.

D) Mãitina rezava à sua maneira, desfigurando a oração original de propósito, a fim de que 
lhe mandassem de volta para a cozinha, que era o espaço onde encontrava os elementos 
componentes de sua devoção.
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Leia este texto:

O ano de 1968 é quase sempre visto como o clímax da contestação ao regime. No entanto, 
por meio de pesquisas em arquivos de vendagens de discos, constatei que grande parte dos 
compradores passava ao largo do debate “principal” daquele ano: tropicalistas x música de 
protesto. Segundo os arquivos do Ibope, Roberto Carlos continuava como rei inconteste dos 
brasileiros. Seu disco do ano (O inimitável) fora o mais vendido. O intérprete Agnaldo Timóteo 
teve a segunda maior vendagem de LPs e compactos de 1968. Um dos discos conceituais da 
música brasileira, Tropicália ou panis et circenses (1968), não aparece nem na lista dos 20 
mais vendidos daquele ano. Aliás, 1968 parece ter sido o ano de Roberto Carlos, Paulo Sérgio 
e Agnaldo Timóteo, se nos limitarmos ao arquivo de vendagem de discos. 

Gustavo Alves Alonso Ferreira, citado por HERMETO, Miriam. Canção popular 
brasileira e ensino de História. Palavras, sons e tantos sentidos. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2012. p. 121-2.

A partir desse texto e de outros conhecimentos sobre o papel exercido pela música na crítica aos 
governos militares em 1968, assinale a alternativa CORRETA. 

A) A música que apresentava críticas políticas, culturais, sociais ou econômicas, registrava índices 
de vendagem baixos em relação à música romântica ou mesmo brega.

B) O cantor Roberto Carlos alcançava os maiores índices de vendagem porque era conhecido de 
todos e pelos estreitos vínculos artísticos e de amizade que tinha com Caetano Veloso.

C) O Ibope manipulava as pesquisas sobre a vendagem de discos, dando a entender que a população 
ouvia mais as músicas românticas do que as tropicalistas ou mesmo aquelas de protesto.

D) O movimento tropicalista, liderado por músicos como Caetano Veloso e Gilberto Gil, fazia da 
crítica política o seu exercício preponderante.

QuESTãO 19

Para os membros da igreja medieval, o tempo não possuía importância em si mesmo, mas 
somente quando encarado como veículo da irrupção do sagrado no curso da história, como 
porta-voz dos desígnios da divina Providência. O “ tempo da Igreja ” era sinônimo de um tempo 
histórico orientado por e para Deus. Nos séculos XV e XVI, no período do renascimento, os 
relógios mecânicos começaram a espalhar-se pela Europa popularizando-se a divisão do dia 
em 24 horas. O tempo agora era mensurável, controlável, mecanizável. 

Disponível em: http://www.revistafenix.pro.br. Acesso em: jun. 2013.

A afirmação de um tempo leigo perante um tempo religioso representou uma

A) mudança no ritmo de vida, associada ao ressurgimento da vida urbana e ao incremento das 
trocas comerciais.

B) supressão do poder exercido pela Igreja Católica, tanto no mundo terreno como no mundo 
espiritual.

C) transformação cultural que se fundamentava nas novidades trazidas pelo intercâmbio gerado 
pela descoberta do Novo Mundo.

D) vitória dos reis sobre os clérigos, uma vez que vinham lutando para controlar de forma absoluta 
a vida de seus súditos.
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Considere os seguintes princípios.

I - Inviolabilidade da propriedade privada e individualismo econômico e a supressão dos conflitos 
entre interesses sociais e particulares.

II - Liberdade de comércio e de produção, sendo o indivíduo um agente econômico por excelência 
e o Estado o árbitro fundamental desse processo.

III- Liberdade de contrato, oportunizando negociações diretas entre empregadores e 
empregados.

IV- Obediência às leis naturais da economia, propondo a autorregulamentação e a 
autogovernabilidade da economia.

Dentre eles, quais integram os preceitos preconizados pelo liberalismo econômico?

A) Apenas I e II.

B) Apenas I e III.

C) Apenas II e IV.

D) Apenas III e IV.

QuESTãO 21

Em 1º de dezembro de 1955, a costureira negra Rosa Parks chegou ao seu limite. Mais 
num desabafo espontâneo do que por cálculo, ela se recusou a ceder seu assento num ônibus 
da cidade de Montgomery, no Alabama, a um homem branco. Rosa – que morreu no último 
dia 24, aos 92 anos de idade – foi presa, fichada, pagou multa de 14 dólares e mudou a história 
americana. Seu protesto solitário pôs fogo no sul dos Estados Unidos, (...) 

Disponível em: http://veja.abril.com.br. Acesso em: jun. 2013.

Nesse texto, a mudança na história estado-unidense diz respeito ao

A) “banho de sangue” que manchou a história do país, uma vez que a população branca opôs grande 
resistência a qualquer reconhecimento de direito aos negros.

B) desencadeamento da luta dos negros estado-unidenses pelos direitos civis, levando à instalação 
dos programas de políticas afirmativas.

C) fim do sistema de apartheid, que separava negros e brancos em territórios incomunicáveis nas 
grandes cidades estado-unidenses.

D) reconhecimento do direito da população negra ao usufruto do transporte público pelos norte-
americanos brancos em todo território do país.
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De acordo com a definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice de Gini 
corresponde à “medida do grau de concentração de uma distribuição, cujo valor varia de zero (perfeita 
igualdade) até um (a desigualdade máxima).” Geralmente esse índice é utilizado como um indicador 
para averiguar a desigualdade na distribuição da renda entre a população de um dado país.

Observe a tabela a seguir sobre a variação do Índice de Gini, no Brasil, entre 2000 e 2010. 

Índice de Gini da distribuição do rendimento mensal de todos os trabalhos das 
pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com 

rendimento de trabalho, segundo as Grandes Regiões – 2000/2010

Grandes Regiões

Índice de Gini da distribuição do rendimento mensal de todos os 
trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na 

semana de referência, com rendimento de trabalho

2000 2010

Brasil 0,602 0,536
Norte 0,596 0,543
Nordeste 0,617 0,557
Sudeste 0,580 0,521
Sul 0,574 0,496

Centro-Oeste 0,618 0,552

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000/2010

Disponível em: ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010. Acesso em: 23 jun. 2013.

Com base nos dados da tabela e em outros conhecimentos sobre renda e população no Brasil, 
assinale a alternativa CORRETA.

A) Observa-se uma redução da renda média da população brasileira devido à criação de programas 
assistenciais, como o Bolsa Família e o controle da inflação.

B) Nota-se uma redução das desigualdades, no período considerado, tanto em relação à média 
brasileira quanto em relação às médias por grandes regiões.

C) Verifica-se uma variação do índice de Gini principalmente devido ao aumento do trabalho informal, 
ou seja, número de trabalhadores sem carteira assinada.

D) Constata-se uma variação extremamente desigual entre a redução do índice de Gini no Sudeste 
e a redução desse indicador para a região Nordeste.
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A partir de 2011, a população de países como Tunísia, Egito, Argélia, Líbia, Síria, Jordânia, 
Bahrein e Iêmen foi para as ruas protestar e pedir mudanças. A expressão “Primavera árabe” 
faz referência a uma série de protestos que ainda ocorrem no chamado “mundo árabe”, 
compreendendo basicamente os países que compartilham a língua árabe e a religião islâmica, 
apesar de etnicamente diversos. 

Disponível em: http://redes.moderna.com.br/2013. Acesso em: 23 jun. 2013.

Uma das causas dos protestos ocorridos nos países citados no texto é a

A) abertura política e distribuição de renda entre as diversas classes sociais presentes nesses 
países.

B) falta de emprego e oportunidades de educação e trabalho, que atingem em especial as gerações 
mais jovens.

C) presença de tropas russas especialmente na Líbia e Argélia, que desestabilizaram ainda mais a 
frágil geopolítica regional.

D) redução no preço dos produtos agropecuários exportados por esses países, que afetaram as 
economias locais e regionais.
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Observe o mapa a seguir

Placas Tectônicas – movimentos relativos e velocidades de deslocamentos
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Fonte: IBGE. Atlas Geográfico das zonas costeiras e oceânicas do Brasil. Rio de Janeiro, 2011. p. 46. Disponível em: http://
biblioteca.ibge.gov.br/visualização/livros/liv55263.pdf Acesso em 31 jul. 2013

Com base no mapa e em outros conhecimentos sobre a Tectônica de Placas, é CORRETO afirmar 
que

A) a direção predominante no deslocamento das Placas Tectônicas, na atualidade, ocorre rumo ao 
Polo Norte.

B) a dinâmica  das Placas Tectônicas é responsável pelos processos endógenos que originam as 
formas de relevo.

C) o Brasil situa-se na borda da Placa Sul Americana, o que explica a ocorrência de fenômenos 
vulcânicos na Era Cenozoica.

D) os países localizados nas bordas das placas tectônicas possuem, em geral, grande estabilidade 
sísmica e vulcânica.
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Observe os climogramas 1 e 2, apresentados a seguir, que representam as características climáticas 
de duas cidades brasileiras. 

                           Climograma 1          Climograma 2
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Disponível em: http://goo.gl/8vr0B. Acesso em jun. 2013.           Disponível em: http://goo.gl/uVQkf. Acesso em: 10 jun. 2013.

É CORRETO afirmar que o climograma

A) 1 representa o clima Tropical Atlântico presente no Rio de Janeiro, caracterizado por chuvas 
intensas no verão e com temperaturas amenas no inverno.

B) 1 representa o clima Tropical presente em Goiânia, apresentando as quatro estações do ano 
bem definidas com temperaturas elevadas.

C) 2 representa o clima Subtropical presente em Curitiba com pequena variação de chuvas ao longo 
do ano e temperaturas baixas durante o inverno.

D) 2 representa o clima Tropical de Altitude presente em Belo Horizonte, caracterizado por invernos 
quentes e secos e verões chuvosos.

As linhas representam as temperaturas e as barras representam a precipitação.
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O início do século XXI revela grandes mudanças na economia e na política mundiais com a 
consolidação da globalização econômica. 

Uma característica desse processo nas décadas iniciais desse século é

A) a diminuição do endividamento público dos países que compõem a União Europeia com aumento 
da oferta de empregos e elevação do crescimento econômico.

B) a entrada da Índia no bloco de países emergentes com forte crescimento econômico associado 
à distribuição de renda e realização da reforma agrária naquele país.

C) o aumento do poderio econômico da Rússia que formou pacificamente com as demais ex-
repúblicas soviéticas uma coalizão econômica.

D)  o declínio do ritmo de crescimento da China no início da segunda década do século XXI, afetando 
as economias de outros países que exportam matéria-prima para o país.

QuESTãO 27

Observe o mapa a seguir.

As 20 cidades mais poluídas do mundo

Fonte: LE MONDE DIPLOMATIQUE BRASIL. Atlas do meio ambiente. Instituto Polis. s/d, p. 84

Com base no mapa e em outras informações sobre o assunto, é CORRETO afirmar que

A) a poluição é decorrência das atividades desenvolvidas pelas diversas sociedades ao longo do 
tempo, daí concentrar-se em áreas de ocupação mais recentes.

B) as cidades com maiores índices de poluição localizam-se, sobretudo, no Sul e Sudeste Asiáticos, 
especialmente na China e na Índia.

C) o grupo de países que integram o NAFTA apresenta elevados índices de poluição, embora esta 
se concentre nas zonas rurais e não, nas cidades.

D) os países-membros do Mercosul apresentam excelentes indicadores ambientais, sobretudo 
porque suas cidades possuem indústrias menos poluentes.
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Em um posto da capital mineira, o preço do litro de gasolina é R$2,60, enquanto o litro de álcool 
custa R$1,70. Célia solicitou ao frentista que abastecesse seu carro com x litros de álcool e y litros 
de gasolina, totalizando 40 litros. Entretanto, o frentista se enganou com o pedido e abasteceu o 
carro com x litros de gasolina e y litros de álcool, totalizando 40 litros. Devido a esse engano, Célia 
pagou R$ 9,00 a mais. 

dETERMInE a razão entre x e y. 

A) 
5
3

B) 
3
5

C) 
26
17

D) 
17
26

QuESTãO 29

Considere as informações da tabela abaixo, que mostra a quantidade registrada de óbitos por dengue 
com complicações nas regiões do Brasil, no período de 1999 a 2012. 

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Região Norte 4 2 12 16 23 30 25 9

Região Nordeste 19 22 67 91 68 61 102 96

Região Sudeste 3 20 35 169 47 154 143 42

Região Sul 1 0 6 1 0 6 6 1

Região Centro-Oeste 5 20 22 25 29 105 15 31

Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal. Acesso em: jun. de 2013 (Adaptado).

Em relação à quantidade de óbitos por dengue com complicações registrada, é CORRETO 
afirmar que

A) de 2005 para 2010, o aumento do total de óbitos na região Norte foi maior que 600%. 

B) de 2006 para 2010, o aumento do total de óbitos na região Centro-Oeste foi maior que 500%. 

C) em 2005, o total de óbitos na região Sudeste representa mais de 15% da quantidade registrada, 
nesse mesmo ano, no Brasil. 

D) em 2010, o total de óbitos na região Nordeste representa mais de 25% da quantidade registrada, 
nesse mesmo ano, no Brasil. 
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Antônio leu o livro Campo Geral em quatro dias. No primeiro dia, leu 
5
2  do livro; no segundo, leu

 3
1  

do restante. No terceiro dia, leu 
4
1  do que ainda restava e, no quarto, completou a leitura do livro. 

A fração do livro que Antônio leu no quarto dia é

A) 
3
1 .

B) 
3
2 .

C) 
10
 3 . 

D) 
10
 7 . 
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Ao construir um avião de papel, Davi realizou dobras em uma folha de papel retangular, como 
representado a seguir.

A AB

D C

P Q

D C D C

D N

M

MM

N C

N N

M B

P Q

Em seguida, Davi desdobrou e planificou a folha de papel, hachurando duas das regiões, triângulos 
de vértices DPM e CQM, tal como está mostrado nesta figura:

A M B

QP

D N C

Sabendo que o segmento AB mede 12 centímetros; BC mede 14 centímetros e que M e N são 
pontos médios dos segmentos AB e DC, respectivamente, dETERMInE a área total das regiões 
hachuradas. 

A) 24

B) 42

C) 48

D) 96
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Foi realizada uma pesquisa sobre a utilização de duas redes sociais: Cara a Cara e Pássaro Azul. 
Verificou-se que o número de usuários da Pássaro Azul é o dobro do número de usuários da Cara 
a Cara e que o número de pessoas que não utiliza nenhuma das duas redes sociais supera em 
cinco unidades o número de pessoas que utiliza as duas. Nessa pesquisa, verificou-se também que 
pessoas que fazem uso das duas redes sociais são a terça parte do número de pessoas que faz 
uso da Pássaro Azul. 

Sabendo-se que 13 pessoas não utilizam nenhuma das duas redes sociais, o número de pessoas 
pesquisadas foi

A) 41.

B) 49.

C) 76.

D) 94.

QuESTãO 33

Em sua chegada ao hotel em Lisboa, Arthur encontrou, no balcão, relógios que marcavam 
os horários de diferentes países. Naquele momento, Arthur observou os horários registra-
dos nos relógios do Brasil (4:10) e de Portugal (08:10), como representado nesta figura:

12

Brasil Portugal

6

9 3

12

6

9 3

Considerando respectivamente que x e Y são os menores ângulos formados pelos ponteiros da hora 
e dos minutos, nos relógios do Brasil e Portugal, dETERMInE o valor de Y – x. 

A) 20°

B) 65°

C) 110°

D) 120°
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Considere os conjuntos A, B e C, apresentados a seguir.

A = 8 a
5
3

, em que a pertence ao conjunto dos números reais

B = {  5b , em que b pertence ao conjunto dos números naturais}

C = { 62  c , em que c pertence ao conjunto dos números racionais}

É CORRETO afirmar que

A) )( CB 1 . 

B) )( CA3  . 

C) )(, BC 1325 .  

D) BA(
7
5 ) . 
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Protestos contra o aumento de tarifas dos transportes públicos e contra os gastos públicos com a 
Copa do Mundo marcaram o Brasil em 2013. As informações que se seguem referem-se aos protestos 
ocorridos em 17/06/2013 de norte a sul do país. 

Maceió 2
4
5
5

10
10
10
13

20
65

100

Salvador
Vitória

Fortaleza
Curitiba
Brasília

Porto Alegre
Belém

Belo Horizonte
São Paulo

Rio de Janeiro

Quantidade de manifestantes pelo Brasil no dia
17/06/2013 (em milhares) 

Os Números do protesto em Porto Alegre  
no dia 17/06/2013

Manifestantes 10 000
Policiais Militares do protesto 200
Prédios públicos depredados 3
Detidos 45
Pessoas feridas 5
Onibus depredados 5
Agências bancárias atacadas 6

Disponível em: http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2013/06. Acesso em: julho de 2013 (Adaptado). 

Se os números dos protestos das cidades registradas no gráfico seguissem a mesma proporção dos 
números do protesto em Porto Alegre no dia 17/06/2013, é CORRETO afirmar que

A) a diferença entre o número de policiais em Belém e o número de policiais em Vitória seria 360. 

B) a soma do número de pessoas feridas nas cidades de Belo Horizonte e de São Paulo seria 425. 

C) o número de detidos em Salvador seria 0,4% do número de detidos no Rio de Janeiro. 

D) o total de ônibus depredados em Curitiba seria 200% do total de ônibus depredados em 
Fortaleza. 
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Sabendo-se que 3x = 4, o valor de 
 33

 33
22

21

8

6







xx

xx

 
  é

A) 
3

22

B) 
3

22


C) 
68
57

D) 
68
57



QuESTãO 37

Pedro confecciona artigos para jogos de mesa. Dentre esses artigos, confecciona uma peça 
comumente denominada “triângulo”, usada para organizar um tipo de jogo no qual são usadas 15 
bolas. Para auxiliar seu trabalho, Pedro utiliza uma planificação dessa peça, que prevê a inclusão das 
15 bolas, cada uma com circunferência de 54 mm de diâmetro, como mostrado na figura abaixo. 

Considerando esta figura, temos 15 circunferências de 54 mm de diâmetro, dispostas no  
triângulo ABC. 

A B

C

Com base nessas informações, dETERMInE, em milímetros, o comprimento do lado do triângulo 
ABC, da peça utilizada por Pedro. 

A) 3636 

B)  3454 

C)   3372 

D)   32108 
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QuESTãO 38

Na confeitaria de Alice são vendidas tortas de chocolate, morango e nozes. Do total de tortas vendidas 
no mês de dezembro de 2012, 45% foram de chocolate, 30% foram de morango e 25% foram de 
nozes. No mês de janeiro de 2013, houve uma variação nas vendas: aumento de 25% na venda de 
tortas de chocolate, redução de 35% na venda de tortas de morango e aumento de 10% na venda 
de tortas de nozes. 

Nas condições encontradas de dezembro de 2012 a janeiro de 2013, é CORRETO afirmar que 

A) a quantidade total de tortas vendidas apresentou um aumento de 3,25%. 

B) é impossível concluir se houve alteração da quantidade total de tortas vendidas. 

C) houve uma redução de 30% no total de tortas vendidas.

D) o total de tortas vendidas permaneceu inalterado. 

QuESTãO 39

Na confecção de bandeirinhas para sua festa junina, Márcia usou folhas retangulares de seda, de 
dimensões 48 x 66 centímetros.  Inicialmente, ela recortou o maior número possível de retângulos 
de dimensões 22 x 12 centímetros em cada uma dessas folhas. Depois disso, de cada um dos 
retângulos formados retirou losangos de 8 centímetros de lado, que foram desprezados pela garota, 
conforme mostra esta figura: 

8 cm

22 cm

12 cm

Nessas condições, dETERMInE a área aproximada, em cm2, de papel não aproveitado por Márcia, 
em cada folha de seda que ela compra.

A) 65

B) 381 

C) 762

D) 1524
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QuESTãO 40

Considere a equação quadrática ax2 + bx + c = 0, em que a, b e c são números reais e a ≠ 0. 

Assinale a alternativa CORRETA.

A) Se a + b + c = 0, então essa equação não possui raízes reais.

B) Se b = 0, então essa equação possui duas raízes reais distintas.

C) Se a e b (b ≠ 0) possuem sinais diferentes, então a soma das raízes dessa equação é negativa.

D) Se a e c (c ≠ 0) possuem sinais diferentes, então essa equação possui duas raízes reais 
distintas.

QuESTãO 41

Sejam x e Y dois números inteiros distintos. Na decomposição em fatores primos de x, obtemos: 
x = a3.b2.c4 , em que a, b, c são números primos distintos. Sabe-se que o mínimo múltiplo comum 
de x e Y é MMC (x, Y) = a3.b2.c4.d2 , em que d é um número primo, distinto de a, b e c. Além disso, 
o máximo divisor comum de x e Y é MdC (x, Y) = a2.b 

Nessas condições, é CORRETO afirmar que Y

A) é par. 

B) é múltiplo de X.

C) possui 18 divisores distintos. 

D) possui 4 fatores primos distintos na sua decomposição. 
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QuESTãO 42

Considere um quadrado ABCd de lado 22  cm. Nesse quadrado, foram construídos quatro setores 
circulares iguais, com centro em A, B, C e d, e uma circunferência tangente a esses setores, como 
mostra a figura a seguir. 

A E B

H F

D G C

Se E, F, G e H são pontos médios dos lados do quadrado ABCd, dETERMInE, em cm2, o valor da 
área hachurada.

A) 28 

B) 528 ,

C)   2248  

D)   22548  
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QuESTãO 43

Leia este fragmento de uma entrevista realizada com um membro da comunidade Quilombola de 
Caiana dos Crioulos (Alagoa Grande – PB): 

Bom como meu roçado é pouco, eu só faço limpar. Quando é do mês de janeiro e fevereiro, 
eu alimpo o mato, não toco fogo no bascunho. Deixo ele apodrecer. Se você limpa o mato e 
queima o bascunho, você tá tirando a vitamina da terra, porque aquele bascunho é o “estrumo 
da terra”, entendeu?

Disponível em: www.periodicos.ufpb.br. Acesso em: junho 2013. (Adaptado)

Considerando o texto da entrevista e outros conhecimentos sobre o manejo da terra, é CORRETO 
afirmar que o quilombola

A) coloca fogo no mato, para disponibilizar os nutrientes.

B) entende “estrumo” como fezes na terra, podendo contaminá-la.

C) permite que ocorra o processo de decomposição do mato roçado.

D) reconhece que a planta necessita absorver a matéria orgânica.

QuESTãO 44

Leia este texto, que se baseia em um estudo sobre o manejo de recursos naturais e o desenvolvimento 
de alternativas econômicas sustentáveis em tribos indígenas brasileiras.

Óleos vegetais 
Com o objetivo de comercializar e produzir biodiesel foram elaboradas três ações: o estudo 

dos óleos de pequi e buriti; o levantamento da população de macaúba na região do Posto 
Indígena Diauarum e o projeto para implantação de plataforma de extração e beneficiamento 
de óleos.

Disponível em: www.socioambiental.org. Acesso em: junho 2013. (Adaptado)

Com base na leitura desse texto e em outros conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa 
que identifica CORRETAMEnTE o bioma onde foi realizado o estudo mencionado. 

A) Caatinga.

B) Cerrado. 

C) Mata Atlântica.

D) Pampas.
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QuESTãO 45

Analise esta imagem:

                   Disponível em: http://web.ccead.puc-rio.br/condigital. Acesso em: junho de 2013. (Adaptada)

É CORRETO afirmar que o fenômeno representado na imagem pode causar

A) aumento da quantidade de ozônio no ar.

B) aumento de espécies aquáticas.

C) diminuição do crescimento das plantas.

D) diminuição do processo de corrosão natural.

QuESTãO 46

Seres homeotermos são aqueles cujo organismo é capaz de controlar a temperatura corporal em 
diferentes ambientes. Seres heterotermos são aqueles cuja temperatura corpórea varia de acordo 
com o ambiente. 

Considere os seguintes seres vivos encontrados na região da Floresta Amazônica: boto, beija-flor, cobra 
coral, lagartixa, sapo, raia, tucano e rato. Em relação a esses seres vivos, pode-se afirmar que

A) beija-flor e sapo são homeotermos.

B) cobra e sapo são homeotermos.

C) raia e lagartixa são heterotermos.

D) rato e boto são heterotermos.
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QuESTãO 47

Leia esta notícia:

É Viral – comedores de bactérias podem abastecer celulares 
Em busca por fontes de energia ecológicas, cientistas descobriram como retirar 

energia de seres cada vez menores. Estudos, realizados com um tipo de vírus comedores de 
bactérias, denominado M13, mostraram que esses vírus são capazes de produzir eletricidade.  

Disponível em: www2.uol.com.br/sciam/noticias. Acesso em junho 2013. (Adaptado)

Para viabilizar esse estudo, os cientistas necessitam obter um número muito grande de VÍRUS, que 
tem como característica reproduzir-se

A) assexuadamente por brotamento. 

B) dentro de células bacterianas.

C) dentro de protozoários.

D) sexuadamente por conjugação.

QuESTãO 48

Em relação aos métodos contraceptivos, é CORRETO afirmar que

A) a pílula do dia seguinte deve ser usada frequentemente após o ato sexual. 

B) a pílula feminina não previne contra doenças sexualmente transmissíveis.

C) o diafragma precisa ser utilizado continuamente e não deve ser retirado.

D) o dispositivo intra uterino deve ser colocado antes de cada relação sexual.

QuESTãO 49

A escassez de água potável é um problema em diversas regiões do planeta. Uma das alternativas 
para obtenção de água dessalinizada é a destilação da água do mar. 

Ao final desse processo, obtém-se 

A) água do mar e água pura.

B) água pura líquida somente.

C) sais dissolvidos somente.

D) sais sólidos e água pura.
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QuESTãO 50

Um estudante acendeu duas velas. Logo depois, tampou as velas com dois copos ao mesmo tempo, 
sem apagar as chamas. O tamanho das velas é um pouco diferente, mas as chamas têm o mesmo 
tamanho e os copos são iguais. 

Após certo intervalo de tempo o estudante observou que a chama

A) da vela maior apagou antes que a chama da menor.

B) da vela menor apagou antes que a chama da maior.

C) das duas velas apagou ao mesmo tempo.

D) das duas velas se manteve acesa indefinidamente.

QuESTãO 51

No banheiro masculino de alguns estabelecimentos com grande movimentação de pessoas, observam-
se cubos de gelo dentro dos mictórios. Quando a urina fica acumulada, aparece um odor característico 
que se deve, principalmente, à amônia formada pela decomposição da ureia. A presença do gelo 
reduz esse odor.

É CORRETO afirmar que a redução de odor é adequadamente explicada, porque o gelo 

A) acelera o processo de evaporação da amônia.  

B) aumenta o tempo de decomposição da ureia.

C) funde, e a água resultante arrasta a urina para o esgoto. 

D) reage com a uréia e aumenta a produção de amônia.
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QuESTãO 52

Analise as representações para os três estados físicos de uma mesma amostra de água apresentadas 
a seguir. Nos 3 casos, a amostra se encontra em um recipiente fechado. A pressão no interior dos 
recipientes é sempre a mesma.

809 K 328 K 157 K

    I II III

De acordo com essa análise é CORRETO afirmar que a

A) água encontra-se no estado gasoso no sistema III.
B) densidade da água é maior em III do que em II.
C) movimentação média das partículas é maior em II do que em III.
D) temperatura em I é menor que a temperatura de fusão do gelo.
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QuESTãO 53

O naftaleno é uma substância que possui temperatura de fusão = 110ºC e temperatura de ebulição 
= 220 ºC. Uma amostra de naftaleno foi aquecida no intervalo de -10ºC a 100ºC. 

Indique a alternativa em que o gráfico representa CORRETAMEnTE a variação de temperatura em 
função do tempo durante o intervalo citado.

A) 

t(mim)

T(ºc)

-10

220

100
110

 B) 

t(mim)

T(ºc)

-10

220

100
110

C) 

t(mim)

T(ºc)

-10

220

100
110

 D)  

t(mim)

T(ºc)

-10

220

100
110
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QuESTãO 54

As figuras 1 e 2 a seguir mostram as posições de um balão de aniversário antes (Figura 1) e depois 
(Figura 2) de o balão ser atritado contra uma blusa de lã.

                                            Figura 1                                               Figura 2

Após o atrito, o balão e a blusa de lã se atraem, porque 

A) cargas elétricas negativas e positivas são retiradas da blusa de lã. 

B) cargas elétricas negativas são transferidas entre o balão e a blusa. 

C) cargas elétricas positivas são transferidas entre o balão e a blusa. 

D) cargas elétricas positivas são transferidas para a blusa de lã. 
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QuESTãO 55

Rita recebeu de sua professora de Ciências uma pilha de 1,5 V, uma lâmpada apropriada a essa 
pilha e um pedaço de fio metálico. O desafio era acender a lâmpada só com esses três itens. Rita 
fez as ligações I, II, III e IV, como mostrado a seguir, mas apenas duas destas acenderam.

 

.   
              I                               II                           III                                        IV

Assinale a alternativa que traz as duas ligações nas quais a lâmpada acendeu.

A) I e II.

B) I e III.

C) II e IV.

D) III e IV.

QuESTãO 56

Uma grande pedra bloqueava uma estrada plana e horizontal. Um trator foi utilizado para empurrar 
essa pedra para fora da estrada a uma velocidade constante. Nessa situação, consideramos somente 
quatro forças atuando sobre a pedra: a força horizontal na direção do movimento feita pelo trator, a 
força de atrito também horizontal contrária ao movimento, a força peso do trator que é vertical para 
baixo e a força exercida pela estrada sobre a pedra verticalmente para cima.

Enquanto o trator se movimenta com velocidade constante, a força com que ele empurra a pedra 
deve ser

A) igual à força de atrito.

B) igual ao peso da pedra.

C) maior do que a força de atrito. 

D) maior do que o peso da pedra.
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QuESTãO 57

A vibração das seis diferentes cordas de um violão produz ondas sonoras que se espalham através 
do ar. As cordas podem vibrar com maior ou menor amplitude. A amplitude de vibração de uma das 
cordas corresponde ao máximo afastamento dela em relação à posição que ela ocupava antes de 
vibrar. Sabe-se que, estando submetidas à mesma tensão, as cordas mais finas vibram mais vezes 
por segundo, isto é, vibram com maior frequência, enquanto as mais grossas vibram menos vezes 
por segundo, isto é, com menor frequência. 

Considerando a qualidade dos sons produzidos pelas diferentes cordas de um violão, é CORRETO 
afirmar que uma corda ao produzir um som

A) agudo, vibra com amplitude maior do que outra corda que produz um som grave.

B) agudo, vibra com frequência maior do que outra corda que produz um som grave.

C) grave, vibra com amplitude maior do que outra corda que produz um som agudo.

D) grave, vibra com frequência maior do que outra corda que produz um som agudo.

QuESTãO 58

Valdir tem uma camiseta listrada. Ao ar livre, sob sol forte, as listras são brancas e azuis.  Quando 
ele entra em um laboratório iluminado apenas por lâmpadas vermelhas, as listras de sua camisa 
apresentam as cores

A) branco e azul.

B) branco e preto.

C) vermelho e azul.

D) vermelho e preto.

QuESTãO 59 

Ângelo aprendeu nas aulas de Ciências que as sombras formadas pela incidência da luz do Sol 
sobre objetos poderiam ser usadas para medir o tamanho desses objetos quando uma medida direta 
não fosse possível. Ele resolveu utilizar esse conhecimento para medir, de maneira aproximada, a 
altura do prédio onde mora. Para isso, na mesma hora do dia, mediu o tamanho da sombra, formada 
pelo Sol, de uma pequena vara vertical de 1 metro de altura e o tamanho da sombra do seu prédio. 
Nessas condições o tamanho da sombra da vara foi de 50 centímetros e o tamanho da sombra do 
prédio foi de 10 metros.

Ângelo concluiu que a altura do prédio deveria ser igual a

A) 5 metros.

B) 10 metros.

C) 20 metros.

D) 25 metros.
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QuESTãO 60

Em uma partida de futebol, Pablo chuta a bola a gol. A bola se choca contra a trave e volta. A energia 
de movimento da bola antes de ela atingir a trave foi transferida a ela pelo chute de Pablo. Durante 
o tempo em que a bola colide com a trave, ela se deforma progressivamente e para completamente 
quando atinge o máximo de deformação. 

Durante o intervalo de tempo em que a bola, ao colidir com a trave, se deforma até parar completamente, 
a energia de movimento é

A) em grande parte transformada em energia potencial elástica da bola.

B) em grande parte transformada em energia potencial gravitacional.

C) totalmente transformada em calor que esquenta a bola e a trave.

D) totalmente transformada em energia do som e de vibração da trave.
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