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PORTUGUÊS – QUESTÕES DE 1 A 12 

 Leia o texto abaixo e responda às questões a ele referentes: 

BULLYING – VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS 

Em todos os ambientes onde pessoas se encontram sejam eles: 
trabalho, família, igreja, tribos, estabelecimentos comerciais, hospitais e 
demais lugares, acontecem relações interpessoais. Nas instituições escolares 
elas também se evidenciam e originam, muitas vezes, certos dissabores entre 
seus agentes. Acontece que nestas relações há sempre um mais forte – ou 
que pelo menos demonstra ser assim – e nessa ânsia pelo poder, o suposto 
mais forte, busca sua ou suas vítimas, através das quais seu domínio será 
exercido. Uma vez escolhida à vítima, o agressor irá maltratá-la, visando 
ridicularizá-la perante os demais colegas. Algumas pessoas acham por bem 
assistir a tudo como se nada estivesse ocorrendo – são os chamados 
espectadores. 

Neste contexto se estabelece o Bullying, que tem como protagonistas 
a vítima, o agressor, o espectador e seu círculo vicioso. A vítima é sempre 
humilhada, "perde" seus pertences constantemente, falta às aulas sem 
motivo, apresenta baixo rendimento escolar, demonstra insegurança ao se 
manifestar em público, apresenta manchas e arranhões pelo corpo – nem 
sempre as consegue justifica – prefere se manter afastado dos demais 
colegas. 

O agressor é temido pelos demais, manipula seus espectadores – que 
o auxiliam em suas práticas – anda sempre em grupos, não suporta ser 
contrariado, apresenta atitudes agressivas por qualquer motivo, seu tom de 
voz é grosseiro, aparece com pertences, lanches de suas vítimas – alegando 
ter sido presenteado por elas. 

O espectador assiste a tudo na maioria das vezes sem se manifestar, 
em alguns casos participa como cúmplice das agressões temendo contrariar o 
agressor, que por sua vez se voltará contra ele. As formas de Bullying mais 
comuns em ambientes escolares são: agressões físicas e verbais; ameaças; 
brigas; chantagens; apelidos; trotes; roubo; racismo; xenofobias – aversão a 
tudo aquilo que vem de outras culturas e nacionalidades – intimidações; 
piadinhas; assédios; xingamentos; alienações; abusos; discriminações e 
várias outras formas de se ridicularizar uma pessoa. 
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Na maioria das vezes a vítima aceita todo o seu sofrimento sem dizer 
nada a ninguém, porém se transforma em uma pessoa triste, constantemente 
deprimida e sem perspectivas de lutar pelos seus direitos – nesse caso, ela 
poderá até optar pelo suicídio. 

Talvez guarde essa mágoa durante anos e de repente, em um 
momento de explosão, invada sua escola, atire nos colegas e em quem 
atravessar seu caminho, passando da condição de vítima para agressor – 
todavia, muitas vezes que a vítima opta por matar, ela pratica o suicídio em 
seguida. 

Pode ser também que a vítima não consiga reproduzir seus maus 
tratos ao seu agressor, mas o faça assim que encontrar uma pessoa mais 
fraca do que ela, estabelecendo assim o tão temido círculo vicioso do 
Bullying. É importante ressaltar que o Bullying não é praticado apenas por 
alunos e entre alunos. Conforme foi dito anteriormente, ele se traduz em todas 
as relações desiguais de poder em que um dos agentes seja ridicularizado ou 
sofra qualquer tipo de agressão. Portanto, no ambiente escolar, pode 
acontecer também entre alunos e professores – inclusive alguns alunos, além 
de agredir física e verbalmente seus professores na escola – criam perfis em 
sites de relacionamentos visando ridicularizá-los ainda mais. Em contrapartida 
alguns professores utilizam o recurso avaliação para punir e alienar seus 
alunos; abusam de seus conhecimentos e “poder” para humilhá-los. 

A partir do momento em que o Bullying começa a ser praticado –
independentemente de quem sejam seus protagonistas – ele gera situações 
de violência que podem se estender por toda a sociedade. É necessário que 
todos os envolvidos no processo educacional estejam atentos a este vilão que 
permeia a educação do século XXI e elaborem planos de ação em que 
valores como o respeito, amor, companheirismo e cidadania sejam 
constantemente abordados. Consequentemente os ambientes escolares que 
investirem nesses valores tão esquecidos em tempos atuais, estarão 
contribuindo para que a prática do Bullying venha a se extinguir de nossas 
escolas. 

Ângela Adriana de Almeida Lima, Pedagoga, pós-graduada em Psicopedagogia Institucional, 
Docência Universitária e Inspeção Escolar. 

  



 

 
FACULDADE DE VIÇOSA VESTIBULAR DE VERÃO (2018-I) 

 

 

Janeiro – 2018  3 

01. A palavra “dissabores” presente no primeiro parágrafo do texto pode ser 
substituída, sem prejuízo para o sentido do texto, por: 

a) Utopia 

b) Beleza 

c) Sincronicidade 

d) Perfeição 

e) Contrariedade 

02. Com base no texto Bullying – Violência Nas Escolas – assinale a 
alternativa CORRETA: 

a) A prática do bullying é algo exclusivo das relações escolares discentes. 

b) Normalmente as agressões resultam em suicídio por parte das vítimas do 
bullying. 

c) A elaboração de planos de combate ao bullying se faz cada vez mais 
necessária. 

d) Nem sempre as vítimas do bullying são humilhadas, porém sempre 
reagem ao agressor. 

e) O texto remete a um problema comum, porém raro, que acontece em 
várias instituições atualmente. 

03. Leia o enunciado seguinte: 

“Pode ser também que a vítima não consiga reproduzir seus maus tratos 
ao seu agressor, mas o fará assim que encontrar uma pessoa mais fraca 
do que ela”. 

A conjunção grifada estabelece uma relação de: 

a) Causa 

b) Adição 

c) Finalidade 

d) Adversidade 

e) Consequência 
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04. Observe o período: 

“Algumas pessoas acham por bem assistir a tudo como se nada estivesse 
ocorrendo”. 

Assinale a alternativa em que o sentido do período acima fica preservado. 

a) Algumas pessoas acham fundamental assistir a tudo como se nada 
estivesse ocorrendo. 

b) Algumas pessoas acham mais do que certo assistir a tudo como se nada 
estivesse ocorrendo. 

c) Algumas pessoas acham deprimente assistir a tudo como se nada 
estivesse ocorrendo. 

d) Algumas pessoas acham incoerente assistir a tudo como se nada 
estivesse ocorrendo. 

e) Algumas pessoas acham natural assistir a tudo como se nada estivesse 
ocorrendo. 

05. Considere as orações: 

I. Ela estava meia desconfiada. 

II. As ligações interurbanas está incluso na mensalidade. 

III. Vieram menas pessoas que o esperado. 

IV. Nem tudo são flores. 

V. Muito obrigado por tudo, disse a gentil senhora. 

Assinale a alternativa que indica a opção CORRETA de acordo com a 
norma culta: 

a) As orações III e IV estão corretas. 

b) Somente a oração IV está correta. 

c) As orações I, II e IV estão corretas. 

d) As orações IV e V estão corretas. 

e) Somente a oração V está correta. 
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06. Leia o enunciado: 

A estudante foi passear ___ pé, ___ caminho da escola e daí ___ pouco, 
sua mãe saiu ___ procura dela. 

Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas: 

a) a – a – a – à 

b) a – à – a – à 

c) à – a – a – à 

d) a – a – há – à 

e) à – à – há – à 

07. Assinale a frase CORRETA quanto ao emprego do verbo “haver”. 

a) Já houveram pessoas melhores no mundo. 

b) Houveram muitos projetos que não foram realizados. 

c) Houveram dois meses que ele não levantava da cama. 

d) Aqui haviam vários invernos com temperaturas abaixo de zero. 

e) Deve haver muitas conquistas no caminho daquele aluno dedicado. 

08. No período romântico brasileiro, os aspectos estéticos e históricos 
ligaram-se de modo especialmente estreito e original: entre nós, o 
Romantismo deu expressão à consolidação da independência, à 
afirmação de uma nova Nação e à busca das raízes históricas e míticas 
de nossa cultura. 

Assinale a alternativa que mostra exemplos deste período. 

a) Os romances de Joaquim Manuel de Macedo. 

b) A ficção regionalista e indianista de José de Alencar. 

c) Os romances urbanos da primeira fase de Machado de Assis. 

d) A poesia de Gonçalves de Magalhães influenciada pela de Gonçalves 
Dias. 

e) A prosa de Machado de Assis e a influência da mesma no cotidiano das 
pessoas. 
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09. Leia as frases abaixo: 

I. Os representantes do Naturalismo fazem aparecer na sua obra 
dimensões metafísica do homem, passando a encará-lo como um 
complexo social examinando a luz da psicologia. 

II. No Naturalismo, as tentativas de submeter o Homem a leis 
determinadas são consequências das ciências, na segunda metade do 
século XIX. 

III. Na seleção de “casos” a serem enfocados, os naturalistas demonstram 
especial aversão pelo anormal e pelo patológico. 

Das alternativas abaixo assinale a CORRETA: 

a) Nenhuma alternativa está correta 

b) Somente a alternativa “I” está correta 

c) Somente a alternativa “III” está correta 

d) Somente a alternativa “II” está correta 

e) As alternativas “I” e “III” estão corretas 

10. Leia as afirmações seguintes: 

I. Os romances da primeira fase de Machado de Assis ainda trazem 
vestígios do Romantismo. 

II. Apesar de ser um típico representante do Realismo-Naturalismo, 
Aluísio de Azevedo apresenta, em sua vasta obra, livros com 
elementos românticos. 

III. Raul Pompéia, em O Ateneu, apresenta elementos que nos permitem 
situá-lo como um autor de transição entre o Romantismo e o 
Realismo. 

Podemos afirmar que: 

a) As alternativas “II” e “III” estão corretas. 

b) As afirmativas “I” e “III” estão corretas. 

c) As afirmativas “I” e “II” estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

e) Somente a alternativa “III” está correta. 
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11. Assinale a alternativa CORRETA sobre as personagens do livro “Quincas 
Borba”, de Machado de Assis. 

a) Quincas Borba era um poeta assumidamente apaixonado por sua musa 
Beatrice. 

b) Após prestar muitos favores, Quincas declara seu amor por Sofia, que, 
apesar de tê-lo implicitamente seduzido, o recusa e se queixa ao marido. 

c) O narrador optou por narrar os fatos em primeira pessoa, isto é, o 
narrador participa daquilo que narra. Ao contrário, Quincas Borba 
mantém-se distante, apenas observando o que acontece. 

d) Quincas Borba é personagem que já fazia parte de Memórias Póstumas 
de Brás Cubas. Irmão do autor defunto, tinha decaído de abastado para 
mendigo, depois, recebendo uma herança, tornara-se rico e criador de 
uma filosofia, o Humanitismo. 

e) O livro representa a filosofia inventada por Quincas Borba, segundo a 
qual a vida é um campo de batalha onde só os mais fortes sobrevivem e 
os fracos e ingênuos, como Rubião, são manipulados e aniquilados pelos 
superiores e espertos. 

12. Leia o trecho: 

Depois de passar fome e frio, Rubião morre em casa da comadre Angélica, 
coroando-se Napoleão 3

o
 e pronunciando a máxima do filósofo Quincas 

Borba, que só agora consegue entender: “Ao vencedor, as batatas”. A 
máxima traduz a ideia. 

Assinale a alternativa que explica a ideia da máxima “Ao vencedor, as 
batatas”. 

a) Do humanitismo não passar de uma simples “ironia das relações 
humanas”. 

b) Lei da seleção natural – na época recém-formulada por Darwin – às 
relações sociais. 

c) sobrevivência do mais forte, que Rubião só consegue compreender ao 
chegar ao limite da fraqueza. 

d) Da ação de oportunistas, como o advogado e falso jornalista Camacho, 
contribuírem para o empobrecimento absoluto de Rubião. 

e) Da submissão de Sofia, que até então era usada pelo marido como isca 
e passa daí por diante a exercer conscientemente esse papel. 
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REDAÇÃO 

Tema: 

 Violência contra mulher não é só física; conheça outros 10 tipos de abuso. 

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) é a principal legislação 
brasileira para a enfrentar a violência contra a mulher. A norma é reconhecida 
pela ONU como uma das três melhores legislações do mundo no 
enfrentamento à violência de gênero. 

Além da Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, sancionada pela 
presidenta Dilma Rousseff em 2015, colocou a morte de mulheres no rol de 
crimes hediondos e diminuiu a tolerância nesses casos. 

Mas o que poucos sabem é que a violência doméstica vai muito além 
da agressão física ou do estupro. A Lei Maria da Penha classifica os tipos de 
abuso contra a mulher nas seguintes categorias: violência patrimonial, 
violência sexual, violência física, violência moral e violência psicológica. 

Conheça algumas formas de agressões que são consideradas 
violência doméstica no Brasil: 

1 - Humilhar, xingar e diminuir a autoestima 

Agressões como humilhação, desvalorização moral ou deboche público 
em relação a mulher constam como tipos de violência emocional. 

2 - Tirar a liberdade de crença 

Um homem não pode restringir a ação, a decisão ou a crença de uma 
mulher. Isso também é considerado como uma forma de violência 
psicológica. 

3 - Fazer a mulher achar que está ficando louca 

Há inclusive um nome para isso: o gaslighting. Uma forma de abuso 
mental que consiste em distorcer os fatos e omitir situações para deixar a 
vítima em dúvida sobre a sua memória e sanidade. 

4 - Controlar e oprimir a mulher 

Aqui o que conta é o comportamento obsessivo do homem sobre a mulher, 
como querer controlar o que ela faz, não deixá-la sair, isolar sua família e 
amigos ou procurar mensagens no celular ou e-mail. 
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5 - Expor a vida íntima 

Falar sobre a vida do casal para outros é considerado uma forma de 
violência moral, como por exemplo vazar fotos íntimas nas redes sociais 
como forma de vingança. 

6 - Atirar objetos, sacudir e apertar os braços 

Nem toda violência física é o espancamento. São considerados também 
como abuso físico a tentativa de arremessar objetos, com a intenção de 
machucar, sacudir e segurar com força uma mulher. 

7 - Forçar atos sexuais desconfortáveis 

Não é só forçar o sexo que consta como violência sexual. Obrigar a mulher 
a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, como a 
realização de fetiches, também é violência. 

8 - Impedir a mulher de prevenir a gravidez ou obrigá-la a abortar 

O ato de impedir uma mulher de usar métodos contraceptivos, como a 
pílula do dia seguinte ou o anticoncepcional, é considerado uma prática da 
violência sexual. Da mesma forma, obrigar uma mulher a abortar também 
é outra forma de abuso. 

9 - Controlar o dinheiro ou reter documentos 

Se o homem tenta controlar, guardar ou tirar o dinheiro de uma mulher 
contra a sua vontade, assim como guardar documentos pessoais da 
mulher, isso é considerado uma forma de violência patrimonial. 

10 - Quebrar objetos da mulher 

Outra forma de violência ao patrimônio da mulher é causar danos de 
propósito a objetos dela, ou objetos que ela goste. 

Fonte: Portal Brasil 

Com base no texto acima, escreva um TEXTO DISSERTATIVO, ENTRE 15 E 20 
linhas, dê um titulo ao seu texto, justificando seu ponto de vista sobre o tema: 

“VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES” 
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INGLÊS – QUESTÕES DE 13 A 19 

TEXT: TO BLOG OR NOT TO BLOG 

The web log or blog, where internet pioneers first recorded their daily 
lives in on-line diaries, has been a significant part of the internet since 1999, 
when a software – from blogger.com – put blogging within the reach of all web-
users, no matter how limited their technical skills. There are now as many as a 
million blogs out there in cyberspace. 

But last year the blog experienced a Cinderella-like transformation due 
to a young Iraqi architecture graduate writing under the pseudonym Salam 
Pax. His blog, Where is Raed?, providing an eyewitness account of life in 
Baghdad during and after the final months of the Saddam regime, became 
extremely popular for a huge international audience. It finally gave the web log, 
according to Richard Clark, the editor of Web User, the UK's best-selling 
internet magazine, the prominence it deserves. Salam Pax has created a 
precedent many people hope will be followed. But in reality, few blogs provide 
insight on global events. For many bloggers, the objective is simply to 
entertain. 

In the vast world of blogs – which now includes photo blogs for 
amateur photographers and moblogs, updated in real time with photos from 
mobile phones – Richard Clark's own personal favorites are chosen for their 
literary appeal. His regular reads include a cynical account of working life as a 
manager in a call centre, an Australian student's views on British culture and 
the difficulties of a British woman in Belgium with what she claims is an 
intensely annoying boyfriend. To find the blogs that amuse you, he 
recommends following the links on the page of a popular blog: most bloggers 
compulsively link to other blogs, but there are also lots of sites that list blogs 
according to popularity. 

If, on the other hand, you actually want to make your own 
contribution to the blogging universe, Clark advises you to make sure they're 
interesting and to update them regularly – ideally, every day, or every two days 
– because that's the only reason people come back. 

FROM: Speak Up, April 2004. Adapted 
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13. Mark the best choice to complete the sentence below according to the 
text. 

Blogging has become popular since 1999 due to … 

a) the editor. 

b) all web-users. 

c) technical skills. 

d) a new software. 

e) internet pioneers. 

14. Mark the best choice to complete the sentence below according to the 
text. 

Salam Pax has changed blogging because … 

a) his blog made web log more famous and different. 

b) his writing was extremely unreal and popular. 

c) he is an outstanding architecture graduate. 

d) he belonged to Saddam’s regime. 

e) he wrote about his daily life. 

15. Mark the best choice to complete the sentence below according to the 
text. 

Many people hope blogs will … 

a) be used by managers everywhere. 

b) provide insight on global events. 

c) bring peace to the whole world. 

d) become gradually less popular. 

e) get more personal each day. 
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16. Mark the best choice to complete the sentence below according to the 
text. 

Most bloggers really like to use blogs to … 

a) know more about politics. 

b) meet friends over the net. 

c) get scientific information. 

d) enjoy themselves. 

e) study global events. 

17. Mark the best choice to complete the sentence below according to the 
text. 

In the sentence “which now includes…” (paragraph 03) the word which 
refers to 

a) photos from mobile phones. 

b) photoblogs for amateurs. 

c) the vast world of blogs. 

d) real time photographers. 

e) mobile phones. 

18. Mark the best choice to complete the sentence below according to the 
text. 

Richard Clark’s favorite blogs … 

a) are the ones with literary interest. 

b) include basically Belgium culture. 

c) include mainly British students. 

d) are mostly made in Australia. 

e) are the British ones. 
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19. Mark the best choice to complete the sentence below according to the 
text. 

In the sentence “…for their literary appeal” (paragraph 03) the word “for” 
and the expression “on the other hand” (paragraph 04) indicates 
respectively. 

a) conclusion – addition 

b) reason – opposition 

c) contrast – reason 

d) time – deduction 

e) addition – time 
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MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 20 A 31 

20. Duas empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada, 
cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades. Se cada uma 

delas pavimentar 
2

5
 da estrada e a outra os 81 km restantes, a extensão 

dessa estrada é de: 

a) 125 km 

b) 135 km 

c) 142 km 

d) 145 km 

e) 160 km 

21. Um juiz dispõe de dez pessoas, das quais somente quatro são 
advogados, para formar um único júri com sete jurados. O número de 
formas de compor o júri, com pelo menos um advogado, é: 

a) 120 

b) 108 

c) 160 

d) 140 

e) 128 

22. Num paralelepípedo retângulo a soma das medidas de todas as arestas é 

52 e a diagonal mede √91. Se as medidas as arestas estão em 
progressão geométrica, então o seu volume é: 

a) 216 

b) 108 

c) 81 

d) 64 

e) 27 
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23. Sabendo que o ponto (2, 1) é o ponto médio de uma corda 𝑨𝑩̅̅ ̅̅  da 

circunferência (𝑥 − 1)2 + 𝑦2 = 4, então a equação da reta que contém 𝑨 e 
𝑩 é dada por: 

a) 𝑦 = 2𝑥 − 3 

b) 𝑦 = 𝑥 − 1 

c) 𝑦 = −𝑥 + 3 

d) 𝑦 =
3𝑥

2
− 2 

e) 𝑦 = −
𝑥

2
+ 2 

24. Dados os números racionais 𝑥 = 0,02 ∙ 10−50, 𝑦 = 0,2 ∙ 10−51 e  

𝑧 = 200 ∙ 10−52, é correto afirmar que: 

a) 𝑥 = 𝑧 < 𝑦 

b) 𝑥 = 𝑧 > 𝑦 

c) 𝑥 = 𝑦 = 𝑧 

d) 𝑥 = 𝑦 > 𝑧 

e) 𝑥 = 𝑦 < 𝑧 

25. Existem, para doação a escolas, 2.000 ingressos de um espetáculo e 
1.575 de outro. Cada escola deve receber ingressos para somente um 
dos espetáculos e todas as escolas devem receber a mesma quantidade 
de ingressos. Distribuindo-se todos os ingressos, o número mínimo de 
escolas que poderão ser contempladas nessa doação é: 

a) 117 

b) 123 

c) 128 

d) 135 

e) 143 
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26. Considere a figura abaixo: 

 

Pode-se afirmar que a área do triangulo 𝐀𝐁𝐂 é: 

a) 1 

b) 
1

2
 

c) 2 

d) 2√2 

e) 
√2

2
 

27. Na figura, temos o gráfico da função real definida por 𝑦 = 𝑥2 + 𝑚𝑥 + (15 − 𝑚). 
Então 𝑘 vale: 

 

a) 25 

b) 18 

c) 12 

d) 9 

e) 6 



 

 
FACULDADE DE VIÇOSA VESTIBULAR DE VERÃO (2018-I) 

 

 

Janeiro – 2018  17 

28. Considere 𝑝 = log3 2, 𝑞 = log√3 4 e 𝑟 = log1

3
√2. É correto afirmar que: 

a) 𝑝 < 𝑞 < 𝑟 

b) 𝑟 < 𝑞 < 𝑝 

c) 𝑞 < 𝑟 < 𝑝 

d) 𝑝 < 𝑟 < 𝑞 

e) 𝑟 < 𝑝 < 𝑞 

29. O professor G. Ninho, depois de formar uma progressão aritmética de 8 
(oito) termos, começando pelo número 3 (três) e composta apenas de 
números naturais, notou que o 2º, o 4º e o 8º termos formavam, nessa 
ordem, uma progressão geométrica. G. Ninho observou ainda que a soma 
dos termos dessa progressão geométrica era igual a: 

a) 42 

b) 36 

c) 32 

d) 28 

e) 24 

30. Efetuando a soma de  
𝑎𝑥+𝑏

𝑥2+1
 e  

𝑐

𝑥−1
, obtemos a expressão  

𝑥−3

(𝑥2+1)∙(𝑥−1)
. 

Os valores de 𝒂, 𝒃 e 𝒄 são, respectivamente: 

a) 0, 1, -3 

b) 1, -1, -3 

c) -1, 1, 1 

d) 1, 2, -1 

e) 2, 1, -2 

31. Sendo −2 uma das raízes do polinômio 𝑓 = 2𝑥3 + 3𝑥2 − 3𝑥 − 2, é correto 
afirmar que 𝑓 é divisível por: 

a) 𝑥 − 2 

b) 𝑥 + 1 

c) 2𝑥 + 1 

d) 2𝑥 − 1 

e) 𝑥2 − 1 
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FÍSICA – QUESTÕES DE 32 A 38 

32. Todos os fenômenos da natureza se reduzem fundamentalmente a 
movimento e interação. As interações envolvendo duas partículas, não 
importa de que tipo sejam, têm sua intensidade medida pela grandeza 
força, que atua em cada uma delas. 

Assinale a alternativa que é FALSA, a respeito dessa grandeza, em cada 
uma das partículas interagentes. 

a) Suas intensidades são iguais. 

b) Suas direções são idênticas. 

c) Seus sentidos são opostos. 

d) Sua resultante é nula. 

e) Suas durações são iguais. 

33. À extremidade inferior de uma mola verticalmente pendente está preso 
um corpo de cinco quilogramas em repouso que a estende em dez 
centímetros. Quando este corpo é puxado mais dez centímetros para 
baixo e solto, começa a oscilar verticalmente. 

OBS.: Considere que os atritos sejam DESPREZADOS e que a gravidade 
local dê o peso de DEZ newtons a cada quilograma. 

Assinale a opção que apresenta a máxima velocidade que esse corpo 
atinge em seu movimento. 

a) 2,5 m/s. 

b) 2,0 m/s. 

c) 5,0 m/s. 

d) 0,5 m/s. 

e) 1,0 m/s. 
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34. Um cano de cobre se ajusta perfeitamente em torno de um cilindro de aço 
à temperatura ambiente e fica agarrado. O mesmo acontece com um 
cano de aço em torno de um cilindro de cobre, de mesmas dimensões. 
Sabe-se que os coeficientes de dilatação linear do cobre e do aço estão 
na razão de nove para sete. 

Assinale o procedimento que deve ser tomado para desagarrar os dois 
canos dos cilindros. 

a) Aquecer tanto o cano de cobre quanto o de aço. 

b) Aquecer o cano de aço e resfriar o de cobre. 

c) Aquecer o cano de cobre e resfriar o de aço. 

d) Resfriar tanto o cano de cobre quanto o de aço. 

e) Nenhum procedimento térmico desgarrará ambos os canos. 

35. Sabe-se que a frequência do som fundamental emitido por um tubo de 
órgão é proporcional à velocidade de propagação do som no ar que, por 
sua vez, é proporcional à raiz quadrada da temperatura absoluta do ar. 
Certo tubo emite a nota dó à temperatura de 27ºC. O próximo dó, uma 
oitava acima, tem o dobro da frequência. 

Assinale a opção que indica a temperatura a que esse mesmo tubo deve 
ser levado para emitir o dó fundamental, uma oitava acima. 

a) 327ºC. 

b) 927ºC. 

c) 159ºC. 

d) 1200ºC. 

e) 600ºC. 
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36. É possível ferver um litro de água, à pressão atmosférica e sob gravidade 
normal, inicialmente a vinte graus Celsius, atritando-se o recipiente sobre 
uma superfície horizontal áspera. 

OBS.: Considere o coeficiente de atrito igual a meio (
1

2
), o peso do 

recipiente desprezível e cada caloria quatro joules. 

Assinale a opção que indica a distância ao longo da qual se tem que 
empurrar o recipiente com velocidade constante, até que a água ferva, se 
não houver perda de calor para o ambiente. 

a) Sessenta e quatro quilômetros. 

b) Mil e duzentos metros. 

c) Trezentos e vinte metros. 

d) Quarenta e oito quilômetros. 

e) Trinta e dois quilômetros. 

37. Um condutor maciço, de forma irregular, está isolado e carregado 
negativamente. 

Assinale a opção que diz como seus elétrons ficam nele distribuídos. 

a) Há um excesso em todo o volume, concentrado em seu centro. 

b) Há um déficit em todo o volume, concentrado em seu centro. 

c) Há um excesso distribuído uniformemente por todo o seu volume. 

d) Há um déficit apenas superficial, maior nas partes menos pontudas. 

e) Há um excesso apenas superficial, maior nas partes mais pontudas. 
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38. Um fio condutor é disposto horizontalmente perpendicular ao equador e 
ligado aos polos de uma bateria com sua extremidade sul ao polo 
negativo e a norte ao positivo. Uma pequena bússola é disposta 
horizontalmente por baixo do fio, próxima a ele. 

Assinale a afirmativa que diz para que orientação, aproximadamente, 
passará a apontar a ponta norte da agulha da bússola. 

a) Noroeste. 

b) Sudeste. 

c) Nordeste. 

d) Sudoeste. 

e) Leste. 
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QUÍMICA – QUESTÕES DE 39 A 45 

39. Sabe-se que o termo petróleo significa “óleo de pedra”, visto que foi 
encontrado entre os poros de determinadas rochas sedimentares no 
subsolo. Sua formação originou-se há, no mínimo, 10 milhões de anos. 
Apresenta uma composição complexa formada por milhares de 
compostos orgânicos, predominantemente hidrocarbonetos. 

Assinale a alternativa que indica, dentre as substâncias a seguir, a ÚNICA 
que, industrialmente, é obtida diretamente a partir do petróleo. 

a) Butano. 

b) Etanol. 

c) Soda cáustica. 

d) Ácido sulfúrico. 

e) Óxido ferroso 
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40. Em alguns fogos de artifício, o alumínio metálico em pó é queimado, 
liberando luz e calor. Este fenômeno pode ser representado pela seguinte 
equação química. 

2𝐴𝑙(𝑠) +
3

2
𝑂2(𝑔) → 𝐴𝑙2𝑂3(𝑠)   ∆𝐻 = −1.653𝐾𝐽 

Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o volume de 𝑂2, nas 
condições normais de temperatura e pressão (CNTP), necessário e a 
quantidade de calor, à pressão constante, desprendida, na reação com 
1,0 𝑔 do metal. 

Dados: 

Volume molar do gás ideal nas CNTP = 22,4 l 

Massa atômica relativa do alumínio = 27 

a) 0,82 l e 34,3 KJ. 

b) 0,75 l e 31,5 KJ 

c) 0,75 l e 34,3 KJ 

d) 0,70 l e 32,5 KJ 

e) 0,62 l e 30,6 KJ 

41. Um frasco contendo uma solução aquosa de CuSO4 0,05 M foi aquecido. 

Este aquecimento foi interrompido quando restavam 100 ml de uma 

solução aquosa de CuSO4 1,2 M. 

Assinale a alternativa que indica, em l, respectivamente, o volume da 

solução inicial e o volume da água perdida no aquecimento. 

a) 1,8 e 1,6. 

b) 1,9 e 1,5. 

c) 2,4 e 2,3. 

d) 2,8 e 2,5. 

e) 3,2 e 3,0. 
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42. Para a prevenção de cáries, em substituição à aplicação de flúor nos 
dentes, recomenda-se o consumo de água fluoretada. 

Assinale a alternativa que indica a massa desse sal, em gramas, ingerida 
por uma pessoa que bebe diariamente dessa água, sabendo-se que a 
porcentagem, em massa, de fluoreto de sódio na água é de 2,0 x 10

-4
%. 

Dado: 

Densidade da 𝐻2𝑂 fluoretada = 1,0 𝑔𝑚l 

a) 5,0 x 10
-3

 

b) 2,0 x 10
-3

 

c) 4,0 x 10
-3

 

d) 3,0 x 10
-3

 

e) 6,0 x 10
-3

 

43. Dada a tabela a seguir: 

Substância Ponto de Fusão (PF) Ponto de Ebulição (PE) 

Clorofórmio – 63
o
C 61

o
C 

Fenol 43
o
C 182

o
C 

Cloro – 101
o
C – 34,5

o
C 

Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o estado físico dessas 
substâncias, na temperatura ambiente (20°C). 

a) Gasoso, líquido, sólido. 

b) Gasoso, sólido, líquido. 

c) Sólido, líquido, sólido. 

d) Líquido, líquido, sólido. 

e) Líquido, sólido, gasoso. 
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44. Em uma república estudantil, um dos moradores deixou cair óleo 
comestível no recipiente que continha sal de cozinha. 

Assinale a alternativa que indica os procedimentos sequenciais de 
separação utilizados para recuperar o óleo e o sal, considerando-se que o 
sal não é solúvel no óleo, mas solúvel na água. 

a) Adição de água, decantação e aquecimento. 

b) Evaporação, centrifugação e filtração. 

c) Adição de água, filtração e centrifugação. 

d) Destilação, filtração e centrifugação. 

e) Filtração, centrifugação e destilação. 

45. A química ambiental avalia as formas de atenuar a emissão de 
substâncias gasosas que depreciam a qualidade do ar, como na reação 
entre os gases dióxido de nitrogênio (𝑁𝑂2) e ozônio (𝑂3), que produz o 

pentóxido de nitrogênio (𝑁2𝑂5) e o oxigênio (𝑂2), causando a destruição 
da camada de ozônio. 

A equação química dessa reação é a seguinte: 

2𝑁𝑂2(𝑔) + 𝑂3(𝑔) → 𝑁2𝑂5(𝑔) + 𝑂2(𝑔) 

Assinale a alternativa que indica quantas vezes a velocidade dessa 
reação ficará multiplicada, quando se triplicam, simultaneamente, as 

concentrações de 𝑁𝑂2(𝑔) e 𝑂3(𝑔), em um sistema fechado. 

a) 6. 

b) 9. 

c) 27. 

d) 24. 

e) 18. 
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