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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto atentamente:

Entre o consciente e o inconsciente
Luciane Evans
A escrita, segundo os grafólogos, pode revelar desejos íntimos, características como caráter e
temperamento, além de males que acometem as pessoas. Ao analisar a grafia de alguém,
especialistas observam cerca de 200 itens.

1

5

10

15

20

25

30

35

Entre as formas do “m”, escondidas na perna do “a”, no espaço dado
entre uma palavra e outra ou a distância que se dá das margens. Está tudo ali: o
consciente e o inconsciente. A alma se revela a cada gesto da mão no papel.
Desde os desejos mais íntimos, passando pelo temperamento e caráter, a
escrita, segundo a grafologia, mostra o que somos, queremos e escondemos.
Até mesmo os males que nos acometem ficam escancarados. “Na década de
1970, a Associação de Médicos Cancerologistas dos Estados Unidos constatou
que em 98% dos casos a grafologia conseguia identificar se o paciente tinha ou
não câncer. Os 2% restantes certamente foram de erros humanos. A escrita não
erra jamais”, defende José Bosco, autor de quatro livros sobre o tema [...].
Segundo explica José Bosco, que também é psicanalista, a ciência
passou a prestar mais atenção na relação entre o texto e a personalidade
quando o médico italiano Camilo Baldi, no século 17, percebeu que existia uma
ligação entre a melhora de seus pacientes com a forma como eles escreviam.
“Conforme eles iam melhorando da doença, a letra modificava”, conta. [...]
PERSONALIDADE – Ao analisarem a grafia de alguém, os grafólogos
observam centenas de itens que, juntos, definem a personalidade de quem
escreve. São levados em consideração elementos como a forma da escrita (se é
cursiva ou separada, por exemplo), o espaço que as palavras ocupam e a
orientação do movimento. “O ser humano tem quatro funções intelectuais:
pensar, sentir, intuir e perceber. Na grafologia, combinamos esses elementos”,
revela José Carlos de Almeida Cunha, autor do livro Geografia, evolução
ehistória, interpretação e técnica. Segundo ele, quando a pessoa escreve com
letras bem pequenas, geralmente é um indivíduo com facilidade em perceber
detalhes, minúcias e tem mais concentração. “Se a letra for muito clara e legível,
indica moderação e sensibilidade, é também alguém mais contido”, diz. Já a letra
do tamanho médio mostra uma pessoa contida dentro do espaço da cultura, de
hábitos constantes, com capacidade de sair e buscar semelhantes. “É alguém
que não vai além dos seus limites. Mas não se pode confundir com limitações”,
avisa.
Já a letra grande, constante, de tamanho igual, é sinal de hábitos
pomposos, do orgulho, da generosidade, da ostentação. “Os artistas,
geralmente, escrevem grande. São elementos que mostram que o escritor
precisa se expandir”, diz. Uma escrita cursiva indica um pensamento mais
lógico. “Como as letras se ligam, há aí uma percepção lógica. Já aquelas que
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estão separadas, como as letras de forma, mostram uma pessoa intuitiva. Quem
é assim não precisa da realidade para estabelecer o fato seguinte”, diz,
reconhecendo que há pessoas que têm o equilíbrio entre perceber e intuir,
escrevem com letras cursivas e separadas ao mesmo tempo. [...]
40
Para José Bosco, a escrita pode ser dividida em três partes: a zona
superior, na qual estão os pingos nos “is”, os acentos e a haste do “t”. “Ali está o
estado espiritual, o idealismo, imaginação do escritor. O controle dos nossos
impulsos e tomadas de decisão”, diz. Na zona média, na qual escrevemos as
letras que não têm puxado para a parte de cima e nem para baixo, como o “m”,
45 “u”, “v”, estão questões como o relacionamento do autor com a sociedade. “Já na
parte inferior, que são as dos laços do “g”, a perna do “j” e do “q”, por exemplo, há
as características relacionadas às perversões e à sexualidade”, diz.
Fonte: EVANS, Luciane. Entre o consciente e o inconsciente. Estado de Minas, Belo Horizonte,
22 jul. 2012. Bem Viver, p. 4.

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, as alternativas abaixo são corretas, EXCETO
A) A análise da grafia leva em conta fatores como a separação entre as palavras.
B) Pela escrita é possível perceber se o autor está acometido por alguma doença.
C) O tamanho da letra é um fraco sinal dos traços da personalidade de quem
escreve.
D) As três partes da escrita lidam com aspectos de diferentes naturezas.
QUESTÃO 02
O título do texto sugere que
A) no momento de escrever, devemos escolher entre o consciente e o
inconsciente.
B) o ato de escrever possui características apenas do consciente.
C) é impossível fazer relação entre o consciente e o inconsciente.
D) a escrita consciente pode trazer à tona questões ligadas ao inconsciente.
QUESTÃO 03
O terceiro parágrafo fundamenta-se
A)
B)
C)
D)
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na suposta capacidade de a letra adentrar no universo interior dos indivíduos.
na certeza de que letra e personalidade estão interligadas.
no confronto interno do ser humano consigo mesmo.
na capacidade de adaptação do ser humano às intempéries da vida.
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QUESTÃO 04
Em “Está tudo ali: o consciente e o inconsciente.” (linhas 2-3), a palavra destacada
tem como objetivo
A)
B)
C)
D)

avançar no texto.
prolongar algo no texto.
antecipar algo no texto.
retomar partes do texto.

QUESTÃO 05
Se o trecho “Como as letras se ligam, há aí uma percepção lógica.” (linha 34) fosse
alterado para “Se as letras se ligarem, haverá aí uma percepção lógica.”, a relação
estabelecida pelos elementos destacados seria alterada de
A)
B)
C)
D)

modo para causa.
causa para condição.
conformidade para finalidade.
conclusão para comparação.
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LITERATURA

QUESTÃO 06
A presença de pastores e pastoras nos sonetos de Cláudio Manuel da Costa é
uma convenção da estética árcade, chamada de
A)
B)
C)
D)

nativismo.
locus horrendus.
bucolismo.
cor local.

QUESTÃO 07
Com sua poesia satírica, Gregório de Matos prenuncia
A) um retrocesso no desenvolvimento da Literatura Brasileira, que deveria se
apoiar no aproveitamento da lírica europeia.
B) o abandono desse gênero, pois não se coaduna com a formação da cultura
nacional.
C) a recorrência da vertente da crítica social na Literatura Brasileira.
D) um modelo de poesia que tende ao esgotamento, pois confere aspectos
locais em detrimento ao universal, não contribuindo para o registro da
sociedade brasileira.
QUESTÃO 08
As imagens presentes nos trechos abaixo, extraídos d’A Carta de Pero Vaz de
Caminha, estão de acordo com a descrição da terra descoberta e seus habitantes,
EXCETO:
A) “A feição deles é parda, algo avermelhada; de bons rostos e bons narizes. Em
geral são bem feitos. Andam sem cobertura alguma.”
B) “Enquanto andávamos nessa mata a cortar lenha, passaram alguns papagaios
por essas árvores, alguns deles sendo verdes, outros pardos, grandes e
pequenos, dando-me a impressão que haverá muitos nesta terra.”
C) “Esse que o agasalhara era já de idade e andava por galanteria cheio de penas
pegadas pelo corpo, de tal maneira que parecia um São Sebastião cheio de
flechas.”
D) “E que não houvesse mais que ter aqui Vossa Alteza esta pousada para a
navegação de Calicute, isso bastava. Mais ainda, disposição para nela cumprirse – e fazer – o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber: acrescentamento da
nossa Santa Fé!”
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As questões a seguir, de 09 a 12, referem-se à Língua Estrangeira.
Se sua opção for por Espanhol, continue nesta página.
Se sua opção for por Inglês, vá para a página 9.
ESPANHOL

¿Por qué los villanos de cómic tienen la barbilla afilada?
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Cruella de Vil, el Capitán Garfio y el
malvado Jóker tienen en común una barbilla
prominente y puntiaguda. Un grupo de
investigadores de la Universidad de Warwick
(Reino Unido) acaba de concluir que se debe a
que la figura de un triángulo apuntando hacia
abajo nos hace sentir tan amenazados como
una cara enojada. De ahí que los “malos” de los
comics, además de las cejas inclinadas hacia el
centro, tengan el mentón afilado: para dar
miedo. Las conclusiones las han publicado en la última edición de la revista
Emotion.
En una serie de experimentos con voluntarios, los científicos mostraron
imágenes de rostros que debían calificar como "bueno", "malo", "cruel",
"agradable", "desagradable"… También se les mostraban triángulos que
apuntaban arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. Así comprobaron que una
forma geométrica simple como un triángulo invertido era detectada tan rápido
como una cara con una expresión negativa. Y que esta figura despierta
emociones negativas. Los triángulos que señalan hacia arriba tienen, por el
contrario, un leve efecto positivo sobre nuestras emociones. Elisabeth Blagrove,
coautora del estudio, lo atribuye a que cuando nos enfadamos enarcamos las
cejas formando un triángulo invertido sobre la nariz. “Esta forma coincide con
nuestros gestos faciales, e inconscientemente hace que establezcamos un
vínculo entre el triángulo que señala hacia abajo y las caras con expresiones
negativas que nos atemorizan”, añade.
http://www.muyinteresante.es/ipor-que-los-villanos-de-comic-tienen-la-barbilla-afilada

CUESTION 09
El objetivo del texto “¿Por qué los villanos de cómic tienen la barbilla afilada?” es
A)
B)
C)
D)

opinar sobre las emociones de lectores a la hora de divertirse con cómics.
informar sobre una descubierta de la Ciencia publicada en la revista Emotion.
investigar por qué los villanos de cómic tienen apariencia semejante.
explicar cómo se hacen experiencias científicas con formas geométricas.
7
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CUESTION 10
En “También se les mostraban triángulos que apuntaban arriba, abajo, a la derecha
o a la izquierda.”,(lineas 15-16) el pronombre en destaque se refiere a
A)
B)
C)
D)

triángulos.
científicos.
rostros.
voluntarios.

CUESTION 11
En “Los triángulos que señalan hacia arriba tienen, por el contrario, un leve efecto
positivo sobre nuestras emociones” (líneas 19-20), la palabra en destaque indica
A)
B)
C)
D)

confirmación.
posesión.
dirección.
oposición.

CUESTION 12
En el texto de la revista Muy Interesante, aparece vocabulario de las partes del
cuerpo.
Señala la opción en la que solo hay palabras de ese campo semántico.
A)
B)
C)
D)
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cruella, centro y cara.
cejas, mentón y barbilla.
rostros, triángulo y afilado.
nariz, figura y gestos.
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INGLÊS

Read the following text and answer questions 9 - 12

The São Paulo Gay Pride Parade
1

The São Paulo Gay Pride Parade, like other pride parades around the
world, is an event celebrating lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT)
culture. The first Gay Parade in São Paulo took place in Paulista Avenue in 1997.
In the year 2006, it was named the biggest pride parade of the world by the
5 Guinness Book of World Records. In 2010, the city government of São Paulo
invested R$ 1 million in the parade.
Although the Pride Parade is strongly supported by the state and the city of
São Paulo government, the federal government supports the parade too. The
event has a solid security plan, and many politicians show up there to open it.
10 During the Gay Parade, São Paulo usually receives about 400.000 tourists.
Between R$ 180 million and R$ 190 million circulate during the event.
The Gay Parade is organized by Associação da Parada do Orgulho LGBT
de São Paulo (APOGLBT). It attracts a lot of attention from newspapers and
television, from Brazilian authorities and from the hundreds of thousands of
15 curious people that line the parade's route to watch it. In 2009, 3.2 million people
went to the 13th São Paulo Gay Pride Parade.
Adapted from http://en.wikipedia.org/wiki/Gay_pride_parade#Brazil.
Access on August 22nd, 2012.

QUESTION 09
According to the text, it is CORRECT to say that
A)
B)
C)
D)

the São Paulo Gay Pride Parade likes other pride parades around the world.
the Guinness Book declared that the parade was the largest in the world.
newspapers and Brazilian authorities attract a lot of attention during the parade.
many politicians think the parade is only a show, so they go there to open it.

QUESTION 10
According to the sentence “Although the Pride Parade is strongly supported by the
state and the city of São Paulo government, the federal government supports the
parade too” (lines 7-8), it is CORRECT to say that
A) the parade receives strong support by the state and the city government of São
Paulo, but the federal government supports the event too.
B) the state and the city government of São Paulo tolerate the gay parade, and the
federal government tolerates the event too.
C) the Pride Parade is a strong event because of the state and the city of São Paulo
government, but also because of the federal government.
D) the state and the city government of São Paulo tolerate the São Paulo Gay Pride
Parade more than the federal government.
9
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QUESTION 11
In the sentence “The event has a solid security plan, and many politicians show up
there to open it” (lines 8-9), the words there and it refer to
A)
B)
C)
D)

show.
a security plan.
many politicians.
the event.

QUESTION 12
Choose the alternative which contains a CORRECT substitute for the word or words
in dark type in each of the following sentences:
A) … the hundreds of thousands of curious people that line the parade's route...
(lines 14-15)
line: escape
B) The first Gay Parade in São Paulo took place in Paulista Avenue in 1997. (line 3)
took place: substituted
C) During the Gay Parade, São Paulo usually receives about 400.000 tourists. (line 10)
about: more than
D) It attracts a lot of attention from newspapers and television... (lines 13-14)
attracts: receives

10
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FILOSOFIA

QUESTÃO 13
A construção de uma cosmologia que desse uma explicação racional e sistemática
das características do universo, em substituição à cosmogonia, que tentava explicar
a origem do universo baseada nos mitos, foi uma preocupação da Filosofia
A)
B)
C)
D)

medieval.
antiga.
iluminista.
contemporânea.

QUESTÃO 14
O Círculo de Viena foi um importante marco para a filosofia e, exemplarmente,
propôs que,
A) antes de ser classificado de percepção extrema ou subjetividade, todo e
qualquer dado deve ser sistematicamente analisado.
B) em qualquer evento, existe algo de subjetivo e isso é disfarçado pelas
extraordinárias extensões no mundo metafísico.
C) para ser aceita como verdadeira, uma teoria científica deveria passar pelo crivo
da verificação empírica.
D) no limite do que o sujeito pode perceber e do que é exatamente o objeto há um
abismo de possibilidades e é nisso que consiste a importância da metafísica.

11
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GEOGRAFIA

QUESTÃO 15
Observe o gráfico abaixo.

Assinale a alternativa CORRETA, com base nas coordenadas geográficas e nos
fusos horários representados.
A) A cidade B, localizada ao norte da cidade C, está a oeste da cidade A.
B) Um avião saiu às 9h da cidade C. Ele voou durante 5 horas até a cidade A.
Quando chegou à cidade A, eram 14h no horário local.
C) A cidade C está situada a sudoeste da cidade A e a sul da cidade B.
D) Um avião saiu às 4h da cidade A. Ele voou durante 4 horas até a cidade B.
Quando chegou à cidade B, eram 13h no horário local.

12
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QUESTÃO 16
Observe a imagem, obtida no Google, sobre a região de Cachoeira do Campo,
próxima a Itabirito (MG). A imagem apresenta elementos resultantes da interação
entre a ocupação antrópica do solo e as condições físicas do relevo.

http://maps.google.com.br/maps?q=Cachoeira+do+campo+-+itabirito+mg&hl=pt-BR&ll=-20.358131,43.654518&spn=0.002545,0.005284&sll=-21.137517,44.246449&sspn=0.005064,0.010568&t=k&gl=br&hq=Cachoeira+do+campo+-&hnear=Itabirito++Minas+Gerais&fll=-20.358126,-43.653059&fspn=0.002545,0.005284&z=18 – acesso em 09-09-2012.

Sobre essa interação, é INCORRETO afirmar que
A) a ocupação do relevo com loteamentos, edificações e arruamento é um
processo lento, portanto não representa problemas ambientais para a
sociedade.
B) loteamentos sem planejamento e sem infraestrutura sobre morros e encostas
constituem prática comum em muitas cidades mineiras.
C) cicatrizes erosivas podem ocorrer em áreas urbanas e rurais, como resultado de
processos de origem antrópica ou naturais.
D) loteamentos clandestinos estão presentes em várias cidades brasileiras e
apresentam sempre algum tipo de problema socioambiental.

13
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QUESTÃO 17
Observe o gráfico seguinte.

Fonte: Moreira e Sene, 2008.

Considerando a ideia de clima e tempo em geografia e a representação no gráfico, é
INCORRETO afirmar
A) que, no Brasil, a mídia anuncia sérios problemas de deslizamentos durante o
verão, estação em que o índice pluviométrico mensal é alto e as chuvas são
intensas e frequentes no regime tropical.
B) que o período de estudo para ser estabelecido o tipo climático é de
aproximadamente trinta anos e não de um ano.
C) que a distribuição e a quantidade de chuvas anuais, combinadas com as
características da temperatura ao longo do ano, permitem classificar o clima de
Cuiabá como sendo do tipo tropical.
D) que as informações sobre a cidade de Cuiabá se referem às condições do tempo
tropical na cidade.

14
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QUESTÃO 18
De acordo com o IBGE, a previsão da safra de grãos produzidos pelo Brasil entre
2012/2013 apresentará um aumento de 2% em relação à safra anterior. A produção
de milho terá um acréscimo de 10,5% em relação a 2011. Enquanto isso, os Estados
Unidos sofrem com a seca e apresentará redução de sua safra de milho para
2012/2013.
Produção de grãos nas regiões brasileiras safra 2012/2013.
Regiões
Centro-Oeste
Sul
Sudeste
Nordeste
Norte

Produção (toneladas)
69,8 milhões
56,7 milhões
19,1 milhões
13,2 milhões
4,5 milhões

Fonte: IBGE, 2012

Considerando a produção de grãos brasileira e a demanda do mercado externo,
é CORRETO afirmar que
A) a estimativa da safra 2012/2013 de grãos no Brasil corresponde a 193 milhões
de toneladas.
B) as regiões brasileiras contribuem com a produção de grãos da safra 2012/2013,
a qual abastecerá o mercado interno brasileiro e também o mercado externo.
C) as cinco regiões brasileiras são naturalmente agrícolas e capazes de produzirem
os diferentes tipos de grãos, assim como a região leste dos Estados Unidos.
D) a região norte apresenta a menor produção em relação às demais, devido à falta
de incentivo do governo federal no período de expansão da fronteira agrícola
brasileira.
QUESTÃO 19
A energia nuclear foi considerada a energia do futuro, principalmente a partir dos
primeiros choques do petróleo árabe, no início da década de 1970. Em 2008, já
existiam 436 centrais nucleares instaladas em 31 países do mundo. O crescimento
da participação da energia nuclear na oferta total de energia revelou outros
problemas.
Em relação a esses problemas, é INCORRETO afirmar que
A) a França e a Alemanha desistiram de ampliar o número de suas usinas depois do
acidente de Fukyama, em 2011, apesar dos baixos custos para produção desse
tipo de energia e tecnologia.
B) a tecnologia aplicada à manutenção e ao monitoramento das usinas nucleares
não garante plenamente as condições físicas dessas usinas perante possíveis
fenômenos naturais.
C) a tecnologia e as pesquisas no campo da energia nuclear favorecem o aumento de
risco de grupos paramilitares e terroristas fazerem usos de artefatos atômicos.
D) a existência e o funcionamento de usinas nucleares geram aquecimento da
água do mar, risco de fuga de radiação e produção de dejetos radioativos.
15
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HISTÓRIA

QUESTÃO 20
Observe as imagens.

Fonte:
ekso.tripod.com?hist1/3pré-col.htm.
Acesso em 29/08/2012

O conjunto arquitetônico acima demonstra a capacidade humana de criar e de
desenvolver grandes civilizações. As imagens arquitetônicas são representações
da cultura
A)
B)
C)
D)

romana.
grega.
pré-colombiana.
mesopotâmica.

QUESTÃO 21
A partir do século XI, os povoados denominados burgos começaram a crescer pelo
desenvolvimento do comércio. Artigos manufaturados, como tecidos, eram
produzidos, fazendo com que novas cidades surgissem e as mais antigas se
desenvolvessem.
Esses artesãos começaram a se organizar em Corporações de Ofício estruturadas
em associações de
A) artesãos que reuniam todos aqueles que se dedicavam ao mesmo ofício.
B) associações de artesãos dos mais diversos ofícios que se uniam com o objetivo
de atuar no livre mercado.
C) artesãos de diversos ofícios e trabalhadores assalariados que se uniam com o
objetivo de atuar no livre mercado.
D) camponeses que se reuniam para reivindicar maior participação política nas
cidades.
16
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QUESTÃO 22
“Ilha do Bananal, atual Estado de Tocantins, ano de 1750. Um grupo de homens
descalços, sujos e famintos se aproxima de uma aldeia carajá. Cautelosamente,
convencem os índios a permitirem que acampem na vizinhança. Aos poucos,
ganham a amizade dos anfitriões. Um belo dia, entretanto, mostram a que vieram.
De surpresa, durante a madrugada, invadem a aldeia. Os índios são acordados pelo
barulho de tiros de mosquetão e correntes arrastando. Muitos tombam antes de
perceber a traição. Mulheres e crianças gritam e são silenciadas a golpes de
machete. Os sobreviventes do massacre, feridos e acorrentados, iniciam, sob
chicote, uma marcha de 1 500 quilômetros até a vila de São Paulo – como escravos.”
TORAL, A. e BASTOS, G. Os brutos que conquistaram o Brasil.
In: Revista Superinteressante, abril de 2000.
Fonte: http://super.abril.com.br/historia/brutos-conquistaram-brasil-441292.shtml.
Acesso em 29/08/2012

Ações desse gênero, ocorridas na América Portuguesa, eram frequentemente
empreendidas pelos
A)
B)
C)
D)

bandeirantes paulistas.
jesuítas ibéricos.
funcionários da coroa portuguesa.
invasores franceses.

QUESTÃO 23
Entre os processos políticos citados abaixo, aquele que instaurou um regime
republicano fundamentado em princípios liberais como a eleição do chefe de Estado
e a defesa da propriedade privada foi a
A)
B)
C)
D)

Revolução Gloriosa na Inglaterra, em 1688.
Independência dos Estados Unidos da América, em 1776.
Independência do Brasil, em 1822.
Revolução Russa, em 1917.

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE características do
feudalismo medieval.
A) No regime feudal, os monarcas não possuíam poder absoluto e os principais
senhores aristocráticos tinham considerável autonomia política e econômica
nas regiões que controlavam.
B) No regime feudal, os monarcas possuíam poder absoluto e os principais
senhores aristocráticos eram obrigados a pagar pesados impostos ao Estado.
C) No regime feudal, era impossível a existência de monarcas e os principais
senhores aristocráticos governavam suas regiões sem prestar qualquer serviço
a um superior.
D) No regime feudal, os monarcas eram eleitos pelos principais senhores
aristocráticos e pela burguesia das cidades medievais.
17
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QUESTÃO 25
Analise as afirmativas abaixo, sobre bioenergética:
I - Diferentes dos animais, que utilizam carboidratos como principal fonte de
energia para as atividades metabólicas, as plantas, seres autotróficos, não
dependem de carboidratos, pois são capazes de utilizar a energia luminosa
do sol para essas atividades.
II- Os animais, assim como as plantas, são dependentes, mesmo que indiretamente, da energia oriunda da fotossíntese, uma vez que a maioria das cadeias tróficas dependem principalmente da energia solar.
III- Nos animais, a respiração celular ocorre exclusivamente nas mitocôndrias.
IV- Além da disponibilidade de luz, a escassez de água pode ser considerada
um fator limitante para a fotossíntese.
Com base nessa análise, estão CORRETAS apenas as afirmativas
A)
B)
C)
D)

I e II
II e IV
III e IV
I e III

QUESTÃO 26
Assinale a alternativa CORRETA:
A) As plantas obtêm energia metabólica da luz solar, da água e dos nutrientes
absorvidos do solo.
B) Os seres humanos, assim como outros animais, recuperam energia metabólica
durante o sono para terem energia durante seu período de vigília.
C) A energia metabólica, ou seja, aquela necessária para a manutenção das
células vivas, vem exclusivamente da glicose, obtida do consumo de
carboidratos, proteínas e lipídeos da alimentação.
D) Os peixes, as galinhas e as samambaias são dependentes do oxigênio para
obterem a energia necessária à manutenção da vida.
QUESTÃO 27
Os seres humanos são animais e, portanto, heterotróficos. Ou seja, sua fonte de
energia vem da alimentação. Ainda assim, do ponto de vista nutricional precisamos
do sol, pois
A) o retinol, de extrema importância para a pele e seus anexos é convertido em
vitamina D pelos raios UV.
B) a ativação da melanina é fundamental para a obtenção de vitamina D.
C) os raios solares são importantes na obtenção de vitamina E.
D) os alimentos fornecem provitaminas D, que precisam ser convertidas em
calciferol pela luz solar.
18
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QUESTÃO 28
Leia o texto abaixo:
CÉLULA: ESTRUTURA BÁSICA PARA A FORMAÇÃO DOS SERES VIVOS.
O que ocorre dentro de nós para que possamos crescer, cicatrizar ferimentos
e ter energia para todas as nossas ações?
Talvez sua resposta seria: “dos alimentos que ingerimos”. Sim, o que você
ingere vai se transformar para produzir sangue, músculos, ou seja, em você e sua
estrutura.
Para entendermos tudo isso é necessário conhecermos a estrutura básica
que forma nosso corpo a qual é responsável por todas estas transformações.
Sabemos que temos a pele, o coração, os rins, o estômago e muitos outros
órgãos que, em conjunto formam nossos sistemas, como por exemplo, o sistema
digestivo, o respiratório, nervoso, o circulatório entre outros. Mas cada órgão, é
formado por vários tecidos e os diferentes tecidos são formados de muitas
células. (...) os órgãos são formados por células que em conjunto se
relacionam e constituem os tecidos, que constituem o corpo humano. Entretanto, é o
que ocorre com todos os animais e também vegetais. (p3)”
“A forma e o tamanho da célula está relacionada a função que ela
desempenha e ao tipo de tecido do qual ela faz parte. Assim, existem células
cilíndricas, esféricas, estreladas, cúbicas, ovaladas entre outras. No ser humano
existem cerca de 200 tipos diferentes de células. (p10)”
In: Linhares, I. Célula: Estrutura básica para a formação dos seres vivos. IBEMA,
Governo do Estado do Paraná, Sec. Estado de Educação: Cascavel, PR. 2008.

Com base em fundamentos de morfologia celular, é INCORRETO afirmar que as
células vegetais
A) possuem parede celular, sendo essa uma característica que as distingue das
células animais
B) assim como as animais são muito diversificadas, mas todas possuem
membrana plasmática que garante a diferenciação do meio intracelular e
extracelular.
C) são muito diversificadas na forma, mas todas possuem cloroplastos com
clorofila pois seu metabolismo depende da luz solar para obter energia.
D) são muito diversificadas, assim como os animais, com organização em tecidos e
órgãos, e podem desempenhar funções específicas a cada necessidade do
organismo.
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QUESTÃO 29
Bebidas de diversas marcas chamadas de energético possuem substâncias
estimulantes como a taurina e a cafeína. A cafeína também está presente em vários
refrigerantes, como, por exemplo, os de cola. O quadro abaixo mostra alguns
valores da concentração de algumas substâncias presentes em duas marcas de
energéticos e em dois refrigerantes de cola. Os valores em gramas, referentes a
porções de 200ml, são todos hipotéticos, assim como as bebidas.
BEBIDA

CARBOIDRATO

SÓDIO

CAFEÍNA

Energético 1

18,4

100

500

Energético 2

20

60

350

Refrigerante de cola

21

28

3

Refrigerante de cola dietético

0

100

3

Se colocarmos as bebidas em ordem da que confere mais energia para a que
confere menos energia, teremos
A)
B)
C)
D)

20

refrigerante de cola, energético 2, energético 1, refrigerante de cola dietético.
energético 1, energético 2, refrigerante de cola, refrigerante de cola dietético.
energético 2, energético 1, refrigerante de cola, refrigerante de cola dietético.
refrigerante de cola dietético, refrigerante de cola, energético 2, energético 1.
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QUESTÃO 30
Enjoos e prisão de ventre
Esses sintomas, bastante comuns principalmente no início da gravidez,
também estão relacionados com mudanças hormonais e, por estranho que possa
parecer, com os músculos. (...) Nosso corpo tem vários músculos que trabalham sob
nossas ordens, isto é, conseguimos controlar sua contração e relaxamento:
andamos quando queremos, esticamos o braço quando temos vontade. Dizemos
que temos controle voluntário sobre esses músculos. Mas há outros tantos
músculos no nosso corpo que trabalham independentemente de nossa vontade.
Não podemos fazer uma pausa no batimento do nosso coração, tampouco podemos
controlar o caminho dos alimentos ao longo do nosso aparelho digestivo. Esses
músculos são de controle involuntário. Isso não quer dizer que nada comanda seu
funcionamento. Significa apenas que quem controla seu funcionamento não é a
vontade ou a consciência. Uma das coisas que participam do controle do
funcionamento desses músculos são os hormônios. A musculatura do aparelho
reprodutor é do tipo involuntário. Ela está sujeita à interferência dos hormônios.
Quando ocorre a fecundação, inicia-se uma produção hormonal própria dessa
condição e, em consequência, há uma ação mais lenta da musculatura involuntária.
Texto extraído de: Portal Ciência à Mão. Universidade de São Paulo. http://www.cienciamao.usp.br

Com base no texto acima, assinale a alternativa CORRETA:
A) Os hormônios são substâncias exclusivas dos órgãos reprodutores femininos e
têm por objetivo atuar para causar modificações no organismo da mulher
durante a gravidez.
B) Os hormônios da gravidez são produzidos no sistema reprodutor feminino e
agem para modificar as células e tecidos dos órgãos reprodutores femininos
quando a mulher está grávida.
C) Os hormônios relacionados à gravidez podem gerar respostas em células e
tecidos de órgãos que não fazem parte do sistema reprodutor.
D) Os hormônios sexuais femininos (ou hormônios da gravidez) são aqueles que
são produzidos pelo útero; outros hormônios, produzidos por outros órgãos
femininos, podem ter funções diversas no organismo, como promover a ação
dos músculos involuntários.
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QUESTÃO 31
Seja F o módulo da força de atração gravitacional entre dois planetas. Se dobrarmos
a massa de um dos planetas e reduzirmos a distância entre eles pela metade, é
CORRETO afirmar que o módulo da nova força de atração gravitacional entre
esses planetas é dada por
A)
B)
C)
D)

16 F.
F.
8F.
4F.

QUESTÃO 32
Um químico, em seu laboratório, misturou dois líquidos 1 e 2. O líquido 1 apresentava
uma densidade de 0,8 g/cm3 e um volume de 10 cm3; já o líquido 2 tinha uma
densidade de 0,6 g/cm3 e um volume de 90 cm3. Com base nessas informações, é
CORRETO afirmar que a densidade da mistura obtida, em g/cm3, foi de
A)
B)
C)
D)

0,62.
0,70.
0,07.
0,80.

QUESTÃO 33
Uma montadora de veículos projetou e construiu um automóvel. No manual desse
veículo há a seguinte informação: “Este automóvel, viajando em uma estrada em
boas condições a 72 km/h, pode ser parado, com desaceleração constante em 100
segundos, ao serem acionados os freios.”
Baseados nessa informação e sabendo que a massa do automóvel é de 1500 kg, é
CORRETO afirmar que o módulo da força aplicada ao automóvel em Newtons,
nesse caso, é de
A)
B)
C)
D)

22

1800.
1500.
1080.
300.
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QUESTÃO 34
Dois blocos de massas M1 e M2=2M1 estão em repouso numa superfície sem atrito,
unidos por uma mola de massa desprezível que inicialmente está comprimida. Os
blocos são então liberados e a mola distende-se empurrando os blocos em direções
opostas. Se o bloco 2 adquire uma velocidade igual a 4m/s, é CORRETO afirmar
que a velocidade do bloco 1, em m/s, é de

A)
B)
C)
D)

8.
4.
0.
2.

QUESTÃO 35
Suponha que um atleta olímpico tenha participado de uma prova de salto em altura
utilizando tênis especiais, capazes de converter o movimento horizontal do atleta
(corrida) em movimento vertical, sem perdas ou acréscimos de energia. O atleta
passou logo acima da barra horizontal, ou sarrafo, que estava a 1,8 m do solo.
Considerando a aceleração da gravidade g=10 m/s2, é possível estimar que a
velocidade máxima atingida pelo atleta, em m/s, antes do salto, foi de,
aproximadamente,
A)
B)
C)
D)

18.
4.
6.
12.

QUESTÃO 36
Assinale a alternativa que contém apenas grandezas vetoriais.
A)
B)
C)
D)

Campo Gravitacional, Força Elástica e Massa.
Força Peso, Velocidade e Trabalho.
Aceleração, Campo Magnético e Temperatura.
Força Elétrica, Velocidade e Campo Elétrico.
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24

7

6

5

4

3

2

1

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

12

3
6
7

93

(226)

MASSA ATÔMICA

SÍMBOLO

NÚMERO ATÔMICO

(223)

88

Ra

87

137

Fr

133

Cs Ba

8
9

10

11

12

7

6

231

232

(227)

Pa

Th

Ac

91

141

90

140

89

139

59

58

Ce

57

La
Pr

(266)

Sg

106

144

238

U

92

Nd

60

(264)

Bh

107

186
109

Pt
110

195

111

197

Au

108
79

112

201

Hg

80

112

Cd

65
48

64
47

Zn

Cu

62

(268)

64

63

94

Pu
(242)

Np
(237)

150

(243)

(247)

96

157

Am Cm

95

152

65

(285)

(247)

(251)

98

163

Dy

66

204

Tl

81

115

In

49

70

Ga

31

27

Al

13

Bk Cf

97

159

Gd Tb

(272)

(281)

Mt Uun Uuu Uub

93

(147)

Ir
192

78

106

Pm Sm Eu

61

(277)

Hs

108

190

Re Os

184

W

103
77

Rh

Ru
101
76

46

45

30

29

Pd Ag

59

59

75

(98)

28

Co Ni

27

56
44

Mn Fe

26

96
74

Cr

(262)

(261)

Db

Rf

Ac-Lr

105

104

89-103

181

Ta

73

178

Hf

72

La-Lu

89
57-71

91

88

56

Mo Tc

Nb

Zr

Y

Rb Sr

85

43

42

41

40

39

38

37

55

55

52

51

V

48

45

Ti

Sc

40

K

39

25

21

24

Ca

23

22

20

19

5

4

24

23

Na Mg

11

11

B

9

Be

7

Li

52

79

(254)

Es

99

165

101

169

(253)

(258)

4

20

71

(222)

Rn

131
86

Xe

54

84

Kr

36

40

Ar

18

Ne

10

102

173

(253)

(257)

Lr

103

175

Yb Lu

70

At

(210)

85

127

I

53

80

Br

35

36

Cl

17

19

F

9

17

Fm Md No

100

167

69

Tm

68

Er

Po
(209)

128
84

67

209

Bi

83

122

Sb Te

51

75

As Se

34

32

S

16

O

Ho

(289)

Uuq

114

207

Pb

82

119

Sn

50

73

Ge

33

31

28
32

P

15

14

16

8

7

N

16

15

Si

14

12

C

6

5

4

14

13

3

2

He

1

2
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Com massas atômicas referidas ao isótopo 12 do carbono, arredondadas para efeito de cálculo
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QUESTÃO 37
Se um dado átomo possui 6 elétrons, 6 prótons e 7 nêutrons, é CORRETO afirmar
que
A)
B)
C)
D)

seu número atômico é 7.
há 13 partículas no núcleo.
ele está positivamente carregado.
seu número de massa é 12.

QUESTÃO 38
As terras raras constituem um grupo de elementos cobiçado devido à sua utilização
em produtos de alta tecnologia: superímãs, telas de tablets, computadores,
celulares, painéis solares, geradores eólicos, carros elétricos e outros. Sobre as
terras raras, é CORRETO afirmar que são formadas pelos elementos
A)
B)
C)
D)

Sc, Y, Zr, Os, Po.
Be, Mg, Ca, Sr, Ra.
Ac, Th, U, Bk, Cf.
La, Nd, Eu, Dy, Lu.

QUESTÃO 39
As propriedades das substâncias estão diretamente relacionadas com as suas
ligações químicas. Nesse contexto, é CORRETO afirmar que o
A)
B)
C)
D)

CO2 é uma molécula triangular, com duas ligações covalentes apolares.
Cl2 apresenta ligação covalente polar e é um gás a temperatura ambiente.
KBr apresenta ligação iônica e conduz corrente elétrica em solução.
Na realiza ligação metálica no estado sólido e tem alta energia de ionização.
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QUESTÃO 40
A equação química dada abaixo se refere à combustão completa de um
componente do gás de cozinha:
2 C4H10(g) + 13 O2(g) → 8 CO2(g) + 10 H2O(g)
Em relação a essa equação, analise as seguintes afirmativas:
I - O C4H10 é uma substância inorgânica altamente inflamável.
II - A quantidade em massa de oxigênio requerida é inferior à massa de C4H10.
III - Se a massa de oxigênio for inferior a 200g na queima de 1 mol de C4H10, a
reação não ocorrerá conforme descrita na equação acima, sendo provável a
formação de CO.
IV - A massa de CO2 produzida na combustão completa de 2 mols de C 4H10 é
inferior à massa de oxigênio consumida na reação.
De acordo com essa análise, estão CORRETAS as afirmativas
A)
B)
C)
D)

I e III.
III e IV.
II e IV.
I e II.

QUESTÃO 41
Imagine um instrumento capaz de contar átomos e moléculas, e que fosse capaz de
contar uma partícula por segundo. A razão do tempo que esse instrumento levaria
para contar o número de partículas de 2 mols de hélio em relação a 1 mol de água
seria de
A)
B)
C)
D)

26

2,00
0,50
1,00
0,75
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QUESTÃO 42
A hortênsia é uma planta com uma característica interessante: a coloração das suas
flores depende da acidez do solo que a comporta. Em solos alcalinos, produz flores
de cor rosa; já a que se encontra em solo ácido gera flores azuis. As três reações
abaixo podem ser utilizadas para modificar o pH do solo.
CaCO3(s) + 2 H+(aq)

→ Ca2+(aq) +

CO2(g) + H2O(l)

2 Fe3+(aq) + 3 SO42-(aq) + 6 H2O(l) → 2 Fe(OH)3(s) + 3 H2SO4(aq)
2 S(s) + 3 O2(g) + 2 H2O(l)

→

2 H2SO4(aq)

Considerando-se essas reações, é INCORRETO afirmar que
A) pode-se adicionar Fe3+ ao solo úmido para se obter flores de coloração rosa.
B) o ácido sulfúrico produzido estará dissociado na água do solo por ser um
ácido forte.
C) o carbonato de cálcio é um sal inorgânico que reage em meio ácido
produzindo CO2.
D) Fe(OH)3 é uma base inorgânica fraca na qual o estado de oxidação do Ferro
é +3.
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QUESTÃO 43
O diagrama que representa o conjunto [(A Ç B) - C] È [(CÇ B) - A] é
A

B

A)

C
A

B

B)

C
A

B

C)

C
A

B

D)

C
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QUESTÃO 44
Observe os números abaixo.
m = 180 + 20 -11

5

5- 2

n = 64

0,3333...

De acordo com esses dados, é CORRETO afirmar que
A)
B)
C)
D)

m<0
m<0
m>0
m>0

e
e
e
e

n<1.
n>1.
n>1.
n<1.

QUESTÃO 45
Sejam as retas r, s e t paralelas entre si.
C
B

A

D

E

s
r
t
Com relação aos segmentos determinados pelos pontos de interseção dessas
retas, é INCORRETO afirmar que
2
2
2
2
A) AB + BC = AD + DE + EC

(

) ( ) ( ) ( )

B) AD + DE = AB + BC
AD
AB
C)

2

2

2

(AB ) = (AD ) + (DB )

D) AB.EC = AC.DB
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QUESTÃO 46
Um empréstimo tem taxa de reajuste de 100% ao ano. Se depois de 8 anos, não
tendo sido feito nenhum pagamento e sem a incidência de multas, a dívida é de
R$5.120,00, o valor solicitado em empréstimo foi de
A)
B)
C)
D)

R$ 320,00.
R$ 64,00.
R$ 20,00.
R$ 2.560,00.

QUESTÃO 47
O Partenon é uma obra arquitetônica grega, cujas aberturas entre suas colunas têm
o formato de quadriláteros que são chamados de retângulos de ouro.

B

A

C

D

Fonte: http://www.aluzdaluz.com.br/arte_grega.htm. Acesso em 16/08/2012

Eles recebem esse nome porque a razão entre a altura AB e a base AD é igual ao
número de ouro, que é igual a, aproximadamente, 1,618.
Para que as portas de uma construção, que têm altura de 2,43 metros, também
sejam retângulos de ouro, é CORRETO afirmar que elas terão suas larguras entre
A)
B)
C)
D)
30

1,5 m e 1,51 m.
1,61 m e 1,62 m.
1,4 m e 1,41 m.
1,31 m e 1,32 m.
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QUESTÃO 48
Movendo o gráfico da função y=|x-5| quatro unidades de comprimento (u.c.) para a
esquerda e duas u.c. para cima, obtém-se uma nova função.
Assinale a alternativa que contém a função obtida.
A)
B)
C)
D)

y=|x-11|
y=|x-7|
y=|x+4|-2
y=|x-1|+2

QUESTÃO 49
O uniforme da escola circense “Só alegria” tem o logotipo abaixo bordado no seu
agasalho.

0,5 cm

Desse desenho, borda-se o contorno de cada um dos seis triângulos equiláteros da
figura. Com 1 m de linha são bordados 10 cm do contorno e, para cada agasalho
bordado, cobram-se R$0,05 por 10 cm de linha gasta acrescidos do valor de
R$2,50. Sabendo disso, em uma encomenda de 50 agasalhos, serão gastos
A)
B)
C)
D)

R$125,00.
R$131,75.
R$161,25.
R$192,50.
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QUESTÃO 50
Um corpo arremessado tem sua trajetória representada pelo gráfico de uma
parábola, conforme a figura a seguir.
y (cm)

(1,48)

x (cm)
0

2

4

6

8

Nessa trajetória, a altura máxima, em metros, atingida pelo corpo foi de
A)
B)
C)
D)
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0,52m.
0,64m.
0,58m.
0,62m.
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Rascunho do Cartão de Respostas
Ao terminar a Prova de Conhecimentos Gerais, transcreva
suas marcações para o Cartão de Respostas (cor vermelha),
obedecendo às instruções de preenchimento nele contidas.

QUESTÕES
01 - 10
01 A B C D
02 A B C D
03 A B C D
04 A B C D
05 A B C D
06 A B C D
07 A B C D
08 A B C D
09 A B C D
10 A B C D

QUESTÕES
11 - 20
11 A B C D
12 A B C D
13 A B C D
14 A B C D
15 A B C D
16 A B C D
17 A B C D
18 A B C D
19 A B C D
20 A B C D

QUESTÕES
31 - 40
31 A B C D
32 A B C D
33 A B C D
34 A B C D
35 A B C D
36 A B C D
37 A B C D
38 A B C D
39 A B C D
40 A B C D

QUESTÕES
41 - 50
41 A B C D
42 A B C D
43 A B C D
44 A B C D
45 A B C D
46 A B C D
47 A B C D
48 A B C D
49 A B C D
50 A B C D

QUESTÕES
21 - 30
21 A B C D
22 A B C D
23 A B C D
24 A B C D
25 A B C D
26 A B C D
27 A B C D
28 A B C D
29 A B C D
30 A B C D
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