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PORTUGUÊS – QUESTÕES DE 1 A 12 

O poder das redes como ferramenta de mobilização social 

Sílvia Gusmão 

Durante muito tempo, acreditou-se que o mundo virtual fosse apenas 
sinônimo de isolamento. Porém, com a proliferação das redes sociais, 
começou-se a observar que também contribuem para aumentar as 
possibilidades de compartilhamento e de mobilização das pessoas. É cada 
vez mais comum o uso de páginas como o Twitter e o Facebook para cobrar 
transparência do poder público, fazer manifestações políticas, cobrar postura 
ética das corporações e convocar movimentos sociais. 

Um dos exemplos mais fortes dos últimos tempos no que diz respeito 
à política é a chamada Primavera Árabe. Desde o início deste ano, protestos 
em países árabes pedem mudanças estruturais na política, na economia e na 
sociedade. As revoltas foram organizadas, sobretudo, por interações via 
blogs, microblogs e sites de relacionamento. Isso porque, em países como a 
Líbia, Síria e Egito, as mídias tradicionais não constituem canais de 
comunicação legítimos da população. O chamado ciberativismo passa a 
estabelecer uma nova fronteira para a participação política, pois, a partir de 
um computador, os indivíduos conseguem mais rapidamente agregar pessoas 
à causa que defendem. 

As mídias sociais se tornaram fundamentais para os consumidores 
cobrarem serviços, exercerem sua cidadania e demonstrarem indignação. 

A solidariedade também pode ser potencializada via internet. Foi o 
caso das enchentes no Rio de Janeiro ou dos terremotos no Japão, 
catástrofes que provocaram uma grande mobilização online. Milhões de 
tweets foram postados na intenção de arrecadar donativos para os 
necessitados. Outro exemplo da boa utilização das redes sociais é a criação 
de projetos sociais como a Casa da Cultura Digital, que agrupa ONG’s, 
empresas e indivíduos, com o objetivo de divulgar, ao máximo, dados já 
tornados públicos pelo governo. 
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Por fim, podemos citar a mobilização de consumidores insatisfeitos, 
através do Twitter. Se antes as reclamações dos clientes saíam em pequenas 
notas no jornal, com uma repercussão reduzida, agora, a divulgação de um 
problema de um consumidor na web pode ter um alcance mundial. Um caso 
recente que chamou a atenção de todo o mundo foi o da loja Zara. A marca 
do grupo espanhol Inditex foi flagrada obrigando funcionários a trabalharem 
em condições análogas à escravidão em São Paulo. A hashtag #ZARA 
rapidamente chegou à primeira posição nos Trend Topics Brasil do Twitter 
(ranking de assuntos mais comentados), seguida pela #TrabalhoEscravo. 
Além disso, mensagens incitaram um movimento de boicote à marca. 

O fenômeno revela o quanto as mídias sociais se tornaram 
fundamentais para os consumidores cobrarem serviços, exercerem sua 
cidadania e demonstrarem indignação. Ponto para a democracia, que ganha 
uma ajuda de peso. 

Publicado em 23/08/11 no site NE10 

01. Sobre o texto é CORRETO afirmar: 

a) As redes sociais trazem mais prejuízos que benefícios à vida dos 
brasileiros. 

b) Desde que surgiram as redes sociais, o comércio alavancou as vendas e 
os resultados sempre são animadores em relação a esse crescimento. 

c) Consumidores insatisfeitos nunca mudam de postura, independentemente de 
redes sociais. 

d) Um dos grandes benefícios trazidos pela rede foi a união da 
solidariedade entre as pessoas. 

e) Sem mídia social não é possível negociar em tempos atuais. 

02. Leia a frase abaixo: 

“Cobrar postura ética das corporações e convocar movimentos sociais”. 

A expressão sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, 
somente pelo termo: 

a) Imediações 

b) Aparições 

c) Empregadores 

d) Agremiações 

e) Soluções 
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03. O texto em questão apresenta-se, fundamentalmente, como: 

a) narrativo, centrado em uma sequência de episódios históricos. 

b) expositivo, orientado para trazer informações acerca de um tema. 

c) expressivo, voltado para a revelação de impressões interiores do autor. 

d) poético, direcionado para provocar efeitos estéticos e emotivos. 

e) metalinguístico, caracterizado pelo propósito de apresentar uma 
terminologia. 

04. Analisando as estratégias de construção do texto, podemos dizer que o 
autor: 

a) usou analogias e exemplos que justificassem seus pontos de vista. 

b) recorreu a considerações fortuitas, sem o aval de dados reais. 

c) preferiu uma linguagem essencialmente metafórica e erudita. 

d) cuidou em não fundamentar suas observações. 

e) estendeu sua descrição a aspectos subjetivos, particulares e 
impressionistas. 

05. Considere a frase: "Não se esqueça de levar o  nescau, pois fazer bolo 
de chocolate é fundamental". 

Assinale a alternativa CORRETA que indica a figura de linguagem do 
temo em destaque. 

a) Metonímia 

b) Metáfora 

c) Catacrese 

d) Anáfora 

e) Pleonasmo 
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06. Leia o período seguinte: 

Quando ___ vinte dias comunicou ___ ela que iria ___ Inglaterra para 
concluir seu doutorado, pôs-se ___ chorar. 

Das alternativas abaixo, assinale a que preenche corretamente as lacunas 
anteriores, respectivamente: 

a) a – a – a –a 

b) há – a – à – a 

c) há – à – à – a 

d) a – à – a – à 

e) há – a – a – à 

07. Das alternativas abaixo assinale a CORRETA: 

a) Jogos, passeios, festas, nada o distraíam. 

b) Podem haver outras greves na universidade. 

c) É proibida a entrada de pessoas estranhas. 

d) É proibido entrada de mulheres naquele setor. 

e) Já é duas horas e nada de almoço. 

08. Leia o enunciado: 

Ele dormiu ____ noite ____ base de calmantes, no outro dia saiu ___ pé, 
___ caminho do trabalho e, daí ___ pouco, saímos ___ procura dele. 

A alternativa que completa adequadamente as lacunas é: 

a) a – à – à – à – a – a 

b) a – à – a – a – a – à 

c) à – à – a – a – a – à 

d) à – à – à – a – a – a 

e) à – a – à – a – a – a 
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09. Leia as seguintes afirmações sobre o Barroco brasileiro: 

I. A arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades, conflitos, 
paradoxos e contrastes, que convivem tensamente na unidade da obra. 

II. O conceptismo e o cultismo, expressões da poesia barroca, apresentam 
um imaginário bucólico, sempre povoado de pastoras e ninfas. 

III. A oposição entre Reforma e Contrarreforma expressa, no plano religioso, 
os mesmos dilemas de que o Barroco se ocupa. 

Das alternativas abaixo podemos afirmar que são CORRETAS: 

a) I 

b) II 

c) III 

d) l e III 

e) I, II e III 

10. Assinale a alternativa que contém o nome da escola literária que 
corresponde à seguinte afirmação: 

“O escritor abraça o esteticismo, faz o culto da arte pela arte, da religião da 
forma.” 

a) Modernismo 

b) Simbolismo 

c) Arcadismo 

d) Romantismo 

e) Parnasianismo 
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11. Leia o seguinte trecho da obra “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos. 

Sinhá Vitória tinha amanhecido nos seus azeites. Fora de propósito, 
dissera ao marido umas inconveniências a respeito da cama de varas. 
Fabiano, que não esperava semelhante desatino, apenas grunhira: − 
“Hum! Hum” E amunhecara, porque realmente mulher é bicho difícil de 
entender, deitara-se na rede e pegara no sono. Sinhá Vitória andara para 
cima e para baixo, procurando em que desabafar. Como achasse tudo em 
ordem, queixara-se da vida. E agora vingava-se em Baleia, dando-lhe um 
pontapé. 

RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. 54.ed. São Paulo: Record, 1985. p. 40. 

O texto, na obra como um todo, permite afirmar: 

a) A falta de competência linguística individualiza Fabiano em relação aos 
outros membros da família, isolando-o e anulando a sua afetividade. 

b) A estreiteza do horizonte social de Sinhá Vitória pode ser traduzida na 
sua ambição de trocar de cama. 

c) A relação de Sinhá Vitória com Baleia é reveladora do desapego da 
mulher ao animal, motivado pela inutilidade da cadelinha no ambiente 
familiar. 

d) O sentimento de insatisfação com a vida é um traço exclusivo da 
personalidade de Sinhá Vitória, diferenciando-a dos outros personagens 
da narrativa. 

e) O relacionamento de Sinhá Vitória com Fabiano expressa uma ruptura 
com um mentalidade patriarcal, pois a organização da família é 
comandada pela mulher. 
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12. Leia as afirmações e, em seguida, assinale a alternativa que as analisa 
corretamente. 

I. Ao mesmo tempo que representam toda uma classe de seres humanos 
enjeitada ou simplesmente esquecida pela estrutura social, as 
personagens de Vidas Secas não se reduzem a meras personagens-
tipos, porque suas diversificadas vivências psicológicas, reveladas pelo 
discurso indireto livre, não são verossímeis, não correspondem ao 
gênero de reflexão que se espera de um sertanejo pobre. 

II. A estrutura cíclica da obra é uma decisão estilística que denuncia o ponto 
de vista do autor: para o homem maltratado pela seca, desamparado de 
qualquer ajuda e destituído de poder, o bem-estar só pode ser 
compreendido como momento instável e transitório. 

III. As limitações da linguagem que caracterizam a família de Fabiano 
indicam uma relação determinista de causa e efeito, segundo a qual a 
desnutrição e a impossibilidade de frequentar a escola impossibilitam que 
os seres humanos consigam compreender a realidade que os cerca. Na 
obra, quem domina a linguagem consegue alterar a situação de miséria 
provocada pela seca. 

a) somente a alternativa I está correta; 

b) somente as alternativas I e II estão corretas; 

c) somente as alternativas II e III estão corretas; 

d) somente a alternativa II está correta; 

e) nenhuma alternativa está correta. 
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REDAÇÃO 

Tema: 

Água: aprenderemos com a atual crise hídrica? 

"Há cerca de duas décadas, os ambientalistas têm alertado para o 
fato de a água doce ser um recurso escasso em nosso planeta. Nos últimos 
anos, o Sudeste do Brasil tem uma clara percepção dessa realidade, em 
função da seca que o assola. Outras regiões ou Estados do Brasil, como o 
Nordeste, já vivenciam o problema há muito tempo e, até o Amazonas e o 
Pantanal têm sofrido, esporadicamente, com a estiagem. Além da questão 
climática, os especialistas apontam outros culpados para o problema da falta 
de água: os governos e os cidadãos de um modo geral. Por isso, muita gente 
tem dito que um dos pontos positivos da seca atual é aprendermos com ela e 
começarmos a tratar com mais cuidado a água de que dispomos e nossos 
recursos hídricos". 

Fonte: site UOL educação 

Considerando seus conhecimentos sobre essa questão e outras 
análogas, você acha que a sociedade brasileira aprenderá algo com a atual 
crise hídrica? Ou para tanto será necessário que cheguemos a uma situação 
ainda mais extrema? Exponha sua opinião numa dissertação entre 15 e 20 
linhas. Dê um titulo ao seu texto. 
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INGLÊS – QUESTÕES DE 13 A 19 

13. Going to university seems to reduce the risk of dying from coronary heart 
disease. An American study that involved 10 000 patients from around the 
world has found that people who leave school before the age of 16 are five 
times more likely to suffer an heart attack and die than  university 
graduates. 

World report, news, SPEAK UP. Ano XIV, nº 170. Editora Camelot, 2001. 

Em relação às pesquisas, a utilização da expressão university graduates 
evidencia a intenção de informar que: 

a) as doenças do coração atacam dez mil pacientes. 

b) as doenças do coração ocorrem na faixa dos dezesseis anos. 

c) as pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio acadêmico. 

d) jovens americanos são alertados dos riscos de doenças do coração. 

e) maior nível de estudo reduz riscos de ataques do coração. 

14. No trecho – They think that by 2050 average life expectancy in the best-
performing country could easily reach the mid-90s. – a expressão best-
performing country refere-se ao país que: 

a) for o mais rico da Europa. 

b) tiver o recorde de longevidade em 2050. 

c) tiver mais idosos acima de 90 anos. 

d) apresentar um aumento de longevidade média de pelo menos três 
meses ao ano. 

e) demonstrar dados consistentes de 1840 a 2050. 
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15. THE WEATHER MAN 

They say that the British love talking about the weather. For other 
nationalities this can be a banal and boring subject of conversation, 
something that people talk about when they have nothing else to say to 
each other. And yet the weather is a very important part of our lives. That at 
least is the opinion of Barry Gromett, press officer for The Met Office. This 
is located in Exeter, a pretty athedral city in the southwest of England. Here 
employees – and computers – supply weather forecasts for much ot the 
world. 

Speak Up. Ano XXIII, n
o
 275. 

Ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra: 

a) aborrecimento do cidadão britânico ao falar sobre banalidades. 

b) a falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas. 

c) a importância de se entender sobre meteorologia para falar inglês. 

d) as diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua. 

e) o conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês. 
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16. THE DEATH OF THE PC 

The days of paying for costly software upgrades are numbered. The PC will 
soon be obsolete. And BusinessWeek reports 70% of Americans are 
already using the technology that will replace it. Merrill Lynch calls it “a 
$160 billion tsunami”. Computing giants including IBM, Yahoo!, and 
Amazon are racing to be the first to cash in on this PC-killing revolution. 
Yet, two little-known companies have a huge head start. Get their names in 
a free report from The Motley Fool called, “The Two Words Bill Gates 
Doesn’t Want You to Hear…” 

Click here for instant access to this FREE report! 

BROUGHT TO YOU BY THE MOTLEY FOOL 

Disponível em: http://www.fool.com. Acesso em: 21 jul. 2010. 

Ao optar por ler a reportagem completa sobre o assunto anunciado, tem-se 
acesso a duas palavras que Bill Gates não quer que o leitor conheça e que 
se referem: 

a) aos responsáveis pela divulgação desta informação na internet. 

b) às marcas mais importantes de microcomputadores do mercado. 

c) aos nomes dos americanos que inventaram a suposta tecnologia. 

d) aos sites da internet pelos quais o produto já pode ser conhecido. 

e) às empresas que levam vantagem para serem suas concorrentes. 
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17. Depoimentos são geralmente usados em campanhas educativas. 

 

Fonte: www.hccmarketing.com 

O depoimento acima faz parte de uma campanha contra: 

a) Assassinato em série. 

b) Violência doméstica. 

c) Sequestro-relâmpago. 

d) Estupro. 

e) Violência psicológica. 
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18. As placas indicativas em supermercados têm por objetivo facilitar a 
localização dos produtos, que geralmente são agrupados por categorias. 

 

 

Na placa acima há a indicação de que neste local é possível encontrar: 

a) matinais, laticínios e farináceos. 

b) laticínios, bebidas e entradas. 

c) biscoitos, aperitivos e legumes. 

d) cereais, compostos alimentares e batatas. 

e) legumes, refeições e entradas. 
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19. A imagem abaixo corresponde ao modelo de um documento. 

 

Assinale a alternativa que indica o documento e a cor dos olhos da sua 
pretensa portadora. 

a) carteira de identidade e olhos verdes. 

b) carteira de motorista e olhos azuis. 

c) carteira de motorista e olhos castanhos. 

d) carteira profissional e olhos pretos. 

e) cartão de seguro social e olhos verdes. 
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MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 20 A 31 

20. O supervisor de uma agência bancária obteve dois gráficos que 
mostravam o número de atendimentos realizados por funcionários. O 
Gráfico I mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários 

𝑨 e 𝑩, durante 2 horas e meia, e o Gráfico II mostra o número de 

atendimentos realizados pelos funcionários 𝑪, 𝑫 e 𝑬, durante 3 horas e 
meia. 

      

Preocupado com o horário de maior movimento, que se dá entre meio dia 
e uma e meia da tarde, o supervisor colocou esses cinco funcionários 
trabalhando simultaneamente nesse período. A partir das informações dos 
gráficos referentes ao ritmo de trabalho por hora dos funcionários, o 
número de atendimentos total que os cinco funcionários fariam nesse 
período é? 

a) 57 

b) 19 

c) 38 

d) 45 

e) 10 
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21. Utilizando-se as aproximações log(2) = 0,30 e log(3) = 0,48, o valor de 𝒙 

na igualdade 
6𝑥

2
= 25 é, aproximadamente, de: 

a) 2,12 

b) 2,18 

c) 2,42 

d) 2,58 

e) 2,92 

22. Cinquenta e dois (52) estudantes foram submetidos a uma prova 
composta de três questões objetivas. Do total de estudantes, 31 (trinta 
um) acertaram a questão 2 (dois), 17 (dezessete) acertaram as questões 
1 (um) e 3 (três), 6 (seis) acertaram apenas a questão 3 (três) e 5 (cinco) 
gabaritaram a prova. 

Sabendo-se que nenhum estudante obteve nota 0 (zero), quantos 
acertaram somente a questão 1 (um)? 

a) 7 

b) 6 

c) 5 

d) 4 

e) 3 
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23. Em uma aula de trigonometria, o professor entregou a cada aluno uma 
cartela com 6 (seis) expressões trigonométricas como em um bingo. Os 
alunos deveriam calcular o valor de cada expressão e marcá-la em suas 
cartelas, quando o número correspondente ao seu resultado fosse 
sorteado pelo professor. 

A cartela que Maurício recebeu está representada a seguir: 

𝑠𝑒𝑛 (
𝜋

4
) + cos(

3𝜋

4
) 2 + cos(

𝜋

2
) 2 ∙ cos(

𝜋

6
) 

𝑡𝑔 (
11𝜋

4
) − tg(

5𝜋

4
) 𝑠𝑒𝑛(𝜋) − cos(4𝜋) 𝑠𝑒𝑛 (

𝜋

3
) ∙ cos(

𝜋

6
) 

Sabendo-se que Maurício efetuou todos os cálculos corretamente, 
quantas expressões ele marcou se os 5 (cinco) primeiros números 

sorteados foram 0, 2, 1, 
3

4
 e −1? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

24. A produção de álcool do estado de São Paulo vem aumentando ano a 
ano. Enquanto que, em 2004, foram produzidos 7.734.000 m³, a produção 
de 2009 chegou a 16.635.000 m³. Considerando que o aumento anual, de 
2004 a 2009, tenha sido linear, formando uma progressão aritmética, qual 
foi, em m³, a produção de 2005? 

a) 9.514.200 

b) 9.612.400 

c) 9.724.400 

d) 9.796.400 

e) 9.812.400 
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25. A função f: ℝ → ℝ, onde ℝ é o conjunto de números reais, tal que: 

{
𝑓(4) = 5

𝑓(𝑥 + 4) = 𝑓(𝑥) ∙ 𝑓(4)
 

O valor de 𝑓(−4) é: 

a) −
4

5
 

b) −
1

4
 

c) −
1

5
 

d) 
1

5
 

e) 
4

5
 

26. O gráfico de 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, em que 𝒃 e 𝒄 são constantes, passa 

pelos pontos (0, 0) e (1, 2). Então 𝑓 (−
2

3
) vale: 

a) −
2

9
 

b) 
2

9
 

c) −
1

4
 

d) 
1

4
 

e) 4 

27. A área do trapézio da figura abaixo vale 12 (doze). A área da parte 
colorida vale: 

a) π 

b) 2π 

c) 3π 

d) 4π 

e) 5π 
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28. Uma pirâmide cuja base é um quadrado de lado 𝟐𝒂 tem o mesmo volume 

que um prisma cuja base é um quadrado de lado 𝒂. A razão entre as 
alturas da pirâmide e do prisma, nessa ordem, é: 

a) 
1

4
 

b) 
3

2
 

c) 
3

4
 

d) 
𝑎

3
 

e) 3𝑎 

29. Os pontos (2, 3) e (6, 7) são os extremos da diagonal de um quadrado. A 
reta-suporte da outra diagonal é: 

a) 𝑥 − 𝑦 + 9 = 0 

b) 𝑥 + 𝑦 + 9 = 0 

c) 𝑥 + 𝑦 − 9 = 0 

d) 𝑥 − 𝑦 − 9 = 0 

e) 𝑥 − 𝑦 + 1 = 0 

30. Durante a Copa do Mundo de 1994, que foi disputada por 24 países, as 
tampinhas de Coca-Cola traziam palpites sobre os países que se 
classificaram nos três primeiros lugares (por exemplo: 1º lugar: Brasil; 
2º lugar: Nigéria; 3º lugar: Holanda). 

Se, em cada tampinha, os três países são distintos, quantas tampinhas 
diferentes poderiam existir? 

a) 69 

b) 2.024 

c) 9.562 

d) 12.144 

e) 13.824 
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31. Duas raízes da equação polinomial𝑥3 + 𝑎𝑥2 + 𝑏 = 0 são 𝟏 e 𝟐. Quais são 

os valores de 𝒂 e 𝒃? 

a) 𝑎 = 1 e 𝑏 = −1 

b) 𝑎 =
1

3
 e 𝑏 = −

2

3
 

c) 𝑎 =
7

3
 e 𝑏 =

4

3
 

d) 𝑎 = −
1

3
 e 𝑏 =

2

3
 

e) 𝑎 = −
7

3
 e 𝑏 =

4

3
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FÍSICA – QUESTÕES DE 32 A 38 

32. Em algumas situações, forças de arraste aerodinâmicas de objetos 

imersos em gases podem ser descritas pela equação 𝐹 = 𝑘𝑣2. Em que v 
é a velocidade de um objeto que se move imerso em um fluido. Qual a 
unidade básica (fundamental) de 𝒌 no Sistema Internacional de unidades 
(SI)? 

a) 𝑘𝑔/𝑚3 

b) 𝑁𝑠2/𝑚3 

c) 𝑘𝑔/𝑚2 

d) 𝑘𝑔𝑚2/𝑠2 

e) 𝑘𝑔/𝑚 

33. Sobre energia potencial elástica e energia potencial gravitacional, escolha 
a alternativa incorreta. 

a) Energia potencial elástica e energia potencial gravitacional possuem as 
mesmas unidades no SI. 

b) Ambas medem a energia associada a uma configuração, embora 
dependam de parâmetros diferentes. 

c) É possível calcular valores de trabalhos equivalentes às duas energias 
potenciais a menos de um sinal. 

d) Ambas descrevem um mesmo fenômeno físico, sendo indistinguíveis em 
termos práticos. 

e) A primeira depende de uma força restauradora descrita pela Lei de 
Hooke. 

34. Calor é transferido entre corpos ou sistemas por quais formas? 

a) Condução, convecção e baldeação. 

b) Coerção, convecção e radiação. 

c) Condução, convecção e radiação. 

d) Condução, evaporação e condensação. 

e) Liquefação, solidificação e evaporação. 
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35. Considere 𝑵 mols de um gás perfeito (ou ideal) submetido a uma pressão 

constante 𝑷 dentro de um volume fixo 𝑽 a uma temperatura constante 𝑻. 
O que podemos afirmar sobre este gás? 

a) As partículas desse gás não interagem entre 𝑺𝑰 e colidem perfeitamente.  

b) A temperatura e sua densidade são equivalentes pois há equipartição da 
energia. 

c) Se a pressão sobre o recipiente diminuir, haverá uma mudança de 
estado para líquido ideal.  

d) Se acrescentarmos mais partículas a constante dos gases perfeitos 
aumentará seu valor. 

e) O produto 𝑷𝑽 dobrará se a temperatura do gás for reduzida à metade de 
seu valor. 

36. Um feixe de luz partindo do vácuo incide com 45o sobre uma superfície de 
vidro translúcido, homogêneo e isotrópico. Quais fenômenos ópticos 
ocorrem? 

a) O feixe sofre reflexão e refrata uma parte no vidro e difrata outra parte no 
vácuo sofrendo interferência construtiva. 

b) O feixe apenas reflete sobre o vidro. Não há difração, nem refração, nem 
interferência. 

c) Parte do feixe incidente reflete e volta ao vácuo e parte difrata sem 
refratar após atravessar a superfície. 

d) O feixe incidente é parcialmente refletido e parcialmente refratado de 
acordo com o índice de refração do vidro. 

e) O feixe incidente é parcialmente refletido, parcialmente refratado e sofre 
interferência destrutiva. 
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37. Em um tempo t1, um resistor ôhmico conduz uma corrente elétrica 𝐼 e 

encontra-se em uma diferença de potencial 𝑉. Em um tempo t2, a 
diferença de potencial e a corrente quadruplicarão seus valores. O que 
acontecerá com a potência dissipada por este resistor no tempo t2? 

a) Não mudará, pois a potência não depende da amperagem, apenas da 
resistência. 

b) A potência diminuirá seu valor, pois é inversamente proporcional às 
quantidades citadas. 

c) A potência será 5 vezes maior no total das contribuições de cada 
aumento 

d) A potência será 16 vezes maior pois ambas quantidades, 𝑉 e 𝐼 são 

proporcionais a 𝑃. 

e) Será 4 vezes maior pois a potência varia com o quadrado da corrente. 

38. Sobre ondas eletromagnéticas, podemos afirmar que: 

a) Podem ser geradas por cargas oscilando frequência que será a própria 
frequência das ondas emitidas. 

b) São ondas mecânicas que se propagam no vácuo gerando sinais como 
os de radio, TV e internet. 

c) São ondas sísmicas que geradas por circuitos elétricos com antenas de 
alta potência. 

d) São perturbações geradas por ímãs em repouso carregados na ausência 
de gravidade.  

e) São ondas de radio e TV que se propagam apenas em meios materiais, 
tal como o ar. 
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QUÍMICA – QUESTÕES DE 39 A 45 

39. Átomos são partículas constituintes da matéria, formados de prótons, 
nêutrons e elétrons. Considere 3 átomos A, B e C, com as seguintes 
propriedades químicas: o átomo A tem número atômico 70 e número de 
massa 160. O átomo C tem 94 nêutrons, sendo isótopo de A. O átomo B 
é isóbaro de C e isótono de A. 

a) 70 

b) 74 

c) 86 

d) 160 

e) 164 

40. Assinale a alternativa que mostra CORRETAMENTE os nomes das 
substâncias representadas pelas fórmulas químicas H2S, FeO, Fe2O3, 
KHSO4 e NaHCO3. 

a) sulfeto de hidrogênio, óxido de ferro II, óxido de ferro III, 
hidrogenossulfato de potássio e hidrogenocarbonato de sódio. 

b) sulfeto de hidrogênio, óxido de ferro II, óxido de ferro III, bissulfato de 
potássio e bicarbonato de potássio. 

c) ácido sulfuroso, óxido ferroso, óxido férrico, tiossulfato de potássio e 
hidrogenocarbonato de sódio. 

d) ácido sulfuroso, óxido ferroso, óxido férrico, sulfato ácido de potássio e 
carbonato ácido de sódio. 

e) ácido sulfuroso, óxido ferroso, óxido férrico, bissulfato de potássio e 
bicarbonato de sódio. 
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41. Segundo notícia publicada no Jornal Correio Popular, de Campinas (SP), 
de 23/11/88, um caminhão-tanque tombou nas proximidades de Itanhaém 
(SP), causando o vazamento de 20 toneladas (2x10

7
g) de ácido sulfúrico 

concentrado (H2SO4). O Corpo de Bombeiros de Campinas usou cal 
extinta, Ca(OH)2, para neutralizar o ácido. 

Admitindo-se que este ácido tem 98% de pureza, assinale a alternativa 
que indica a massa mínima de Ca(OH)2 necessária para a neutralização 
total do ácido derramado, em kg: 

a) 1,34x10
5
 

b) 1,58x10
4
 

c) 1,85x10
4
 

d) 1,67x10
6
 

e) 1,48x10
4
 

Dados: Massas molares (g/mol)  H= 1; S= 32; O= 16; Ca = 40 

42. É comum, com o tempo, os objetos de prata perderem seu aspecto 
brilhante, tornando-se embaçados e até pretos, pois os átomos de prata 
da sua superfície reagem com derivados de enxofre, presentes em vários 
alimentos e no ar, formando uma película escura de sulfato de prata, 
removida por um metal que substitua a prata na película, como por 
exemplo, o alumínio, segundo a equação geral não balanceada: 

𝑥𝐴𝑙(𝑠) + 𝑦𝐴𝑔(𝑠2)𝑆(𝑠) → 𝑤𝐴𝑙(2)𝑆3(𝑠) + 𝑧𝐴𝑔(𝑠) 

Assinale a opção correspondente à soma dos coeficientes 𝑥, 𝑦, 𝑤, 𝑧, após 
o balanceamento da equação acima. 

a) 16 

b) 15 

c) 14 

d) 13 

e) 12 
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43. O metal mercúrio (Hg) é tóxico e pode ser absorvido, via gastrointestinal, 
pelos animais, cuja excreção é bastante lenta. A análise da água de um 
rio contaminado revelou uma concentração molar igual a 5,0 x 10

-5
 M de 

Hg. 

Assinale a alternativa que indica a massa de Hg ingerida por um 
garimpeiro, ao beber um copo contendo 250 ml dessa água. 

a) 4,5x10
-2

 g 

b) 2,5x10
-4

 g 

c) 3,0x10
-4

 g 

d) 2,5x10
-3

 g 

e) 3,0x10
-3

 g 

Dado: Massa molar (g/mol): Hg = 200 

44. Alcinos são hidrocarbonetos cuja cadeia principal deve conter a tripla 
ligação e apresentar o maior número de átomos de carbono. 

Assinale a alternativa que classifica a cadeia da molécula do 3-metil 1-
butino: 

a) acíclica, normal, saturada, heterogênea. 

b) cíclica, ramificada, insaturada, heterogênea. 

c) acíclica, ramificada, insaturada, homogênea. 

d) acíclica, ramificada, saturada, homogênea. 

e) cíclica, normal, saturada, homogênea. 

45. A utilização do gás natural como combustível é uma das alternativas para 
as soluções que têm sido propostas para reduzir a poluição do ar nas 
grandes cidades. Esse gás é o hidrocarboneto de menor massa molecular 
e pode ser obtido pela fermentação anaeróbica de material orgânico 
encontrado no lixo. 

Assinale a alternativa a que se refere o texto anterior. 

a) Metano 

b) Etileno 

c) Propano 

d) Acetileno 

e) Benzeno 
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