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1 - Esta prova é composta por 10 questões por disciplina, valendo 1 ponto cada questão, totalizando em 

50 questões, assim distribuídas: 

- Fique atento aos avisos feitos pelo chefe de sala. 
 

- Após ser autorizado, abra este caderno de questões, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente 
a troca, caso faltem folhas ou existam falhas na impressão. 

 

- Leia as instruções contidas na Folha de Respostas. 
 

- Para se dirigir aos fiscais, erga o braço e aguarde ser atendido. 
 

- É de responsabilidade do candidato a entrega de sua Folha de Respostas. 
 

- O candidato que for flagrado portando quaisquer aparelhos eletrônicos, mesmo desligados – 
inclusive telefone celular -, terá a sua prova anulada. Não leve esses aparelhos eletrônicos para 
o banheiro, pois o porte desses, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova. 
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SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 
 
 

 
DISCIPLINAS QUESTÕES 

Filosofia 1  a  10 

História 11  a  20 

Língua Estrangeira 21  a  30 

Matemática 31  a  40 

Química 41  a  50 
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FILOSOFIA 

QUESTÃO 01 

 
Não é fácil definir se a ideia dos poemas homéricos, segundo a qual o Oceano é a origem de todas as 

coisas, difere da concepção de Tales, que considera a água o princípio original do mundo; seja como for, é 
evidente que a representação do mar inesgotável colaborou para a sua expressão. Em todas as partes da 
Teogonia de Hesíodo reina a vontade expressa de uma compreensão construtiva e uma perfeita coerência 
na ordem racional e na formulação dos problemas. Por outro lado, a sua cosmologia ainda apresenta uma 
irreprimível pujança de criação mitológica, que muito mais tarde ainda age sobre as doutrinas dos 
“fisiólogos”, nos primórdios da filosofia “científica”, e sem a qual não se poderia conceber a atividade 
prodigiosa que se expande na criação das concepções filosóficas do período mais antigo da ciência. 

Werner Jaeger. 

Considerando o texto acima sobre o surgimento da filosofia na Grécia, seguem as afirmativas abaixo: 
 

I. O surgimento da filosofia não coincide com o início do uso do pensamento racional. 
 

II. O surgimento da filosofia não coincide com o fim do uso do pensamento mítico. 
 

III. Tales de Mileto, no século VI a.C., ao propor a água como princípio original do mundo, rompe 
definitivamente com o pensamento mítico. 

 

IV. Mitos estão presentes ainda nos textos filosóficos de Platão (século IV a.C.), como, por exemplo, o mito 
do julgamento das almas. V. Os primeiros filósofos gregos, chamados “pré-socráticos”, em sua reflexão, 
não se ocupavam da natureza (Physis). 

 
Das afirmativas feitas acima 

 
A) apenas a afirmação V está correta. 

 
B) apenas as afirmações III e V estão corretas. 

 
C) apenas as afirmações II e IV estão corretas. 

 
D) apenas as afirmações I, II e IV estão corretas. 

 
E. apenas as afirmações I, III e V estão corretas. 

 

 

QUESTÃO 02 

 
O ser humano, desde sua origem, em sua existência cotidiana, faz afirmações, nega, deseja, recusa e 

aprova coisas e pessoas, elaborando juízos de fato e de valor por meio dos quais procura orientar seu 
comportamento teórico e prático. Entretanto, houve um momento em sua evolução histórico-social em que 
o ser humano começa a conferir um caráter filosófico às suas indagações e perplexidades, questionando 
racionalmente suas crenças, valores e escolhas. 

 
Nesse sentido, pode-se afirmar que a filosofia 

 
A) é algo inerente ao ser humano desde sua origem e que, por meio da elaboração dos sentimentos, das 

percepções e dos anseios humanos, procura consolidar nossas crenças e opiniões. 
 

B) existe desde que existe o ser humano, não havendo um local ou uma época específica para seu 
nascimento, o que nos autoriza a afirmar que mesmo a mentalidade mítica é também filosófica e exige 
o trabalho da razão. 

 
C) inicia sua investigação quando aceitamos os dogmas e as certezas cotidianas que nos são impostos 

pela tradição e pela sociedade, visando educar o ser humano como cidadão. 
 

D) surge quando o ser humano começa a exigir provas e justificações racionais que validam ou invalidam 
suas crenças, seus valores e suas práticas, em detrimento da verdade revelada pela codificação mítica. 
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QUESTÃO 03 

 

 

 

Pode-se viver sem ciência, pode-se adotar crenças sem querer justificá-las racionalmente, pode-se 
desprezar as evidências empíricas. No entanto, depois de Platão e Aristóteles, nenhum homem honesto 
pode ignorar que uma outra atitude intelectual foi experimentada, a de adotar crenças com base em razões 
e evidências e questionar tudo o mais a fim de descobrir seu sentido último. 

 
ZINGANO, M. Platão e Aristóteles: o fascínio da filosofia. São Paulo: Odysseus, 2002. 

 
Platão e Aristóteles marcaram profundamente a formação do pensamento Ocidental. No texto, é ressaltado 
importante aspecto filosófico de ambos os autores que, em linhas gerais, refere-se à 

 

A) adoção da experiência do senso comum como critério de verdade. 
 

B) incapacidade de a razão confirmar o conhecimento resultante de evidências empíricas. 
 

C) pretensão de a experiência legitimar por si mesma a verdade. 
 

D) compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente 
. 

 

QUESTÃO 04 

É pois manifesto que a ciência a adquirir é a das causas primeiras (pois dizemos que conhecemos cada 
coisa somente quando julgamos conhecer a sua primeira causa); ora, causa diz-se em quatro sentidos: no 
primeiro, entendemos por causa a substância e a essência (o “porquê” reconduz-se pois à noção última, e 
o primeiro “porquê” é causa e princípio); a segunda causa é a matéria e o sujeito; a terceira é a de onde vem 
o início do movimento; a quarta causa, que se opõe à precedente, é o “fim para que” e o bem (porque este 
é, com efeito, o fim de toda a geração e movimento). 

Adaptado de: ARISTÓTELES. Metafísica. Trad. De Vincenzo Cocco. São 
Paulo: Abril S. A. Cultural, 1984. p.16. (Coleção Os Pensadores.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que indica, corretamente, a 
ordem em que Aristóteles apresentou as causas primeiras. 

 

A) Causa final, causa eficiente, causa material e causa formal. 
 

B) Causa formal, causa material, causa final e causa eficiente. 
 

C) Causa formal, causa material, causa eficiente e causa final. 
 

D) Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. 
 

QUESTÃO 05 

No ethos (ética), está presente a razão profunda da physis (natureza) que se manifesta no finalismo do 
bem. Por outro lado, ele rompe a sucessão do mesmo que caracteriza a physis como domínio da 
necessidade, com o advento do diferente no espaço da liberdade aberto pela práxis. Embora, enquanto 
autodeterminação da práxis, o ethos se eleve sobre a physis, ele reinstaura, de alguma maneira, a 
necessidade de a natureza fixar-se na constância do hábito. 

Adaptado de: VAZ, Henrique C. Lima. Escritos de Filosofia II. Ética e 
Cultura. 3ª edição. São Paulo: Loyola. Coleção Filosofia - 8, 2000, p.11-12.) 

Com base no texto, é correto afirmar que a noção de physis, tal como empregada por Aristóteles, 
compreende: 

 

A) A disposição da ação humana, que ordena a natureza. 
 

B) A finalidade ordenadora, que é inerente à própria natureza. 
 

C) A ordem da natureza, que determina o hábito das ações humanas. 
 

D) A origem da virtude articulada, segundo a necessidade da natureza. 
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QUESTÃO 06 

 

 

No contexto da Filosofia Clássica, Platão e Aristóteles possuem lugar de destaque. Suas concepções, 
que se opõem, mas não se excluem, são amplamente estudadas e debatidas devido à influência que 
exerceram, e ainda exercem, sobre o pensamento ocidental. Todavia é necessário salientar que o produto 
dos seus pensamentos se insere em uma longa tradição filosófica que remonta a Parmênides e Heráclito e 
que influenciou, direta ou indiretamente, entre outros, os racionalistas, empiristas, Kant e Hegel. Observando 
o cerne da filosofia de Platão, assinale nas opções abaixo aquela que se identifica corretamente com suas 
concepções. 

A) A dicotomia aristotélica (mundo sensível X mundo inteligível) se opõe radicalmente as concepções de 
caráter empírico defendidas por Platão. 

B) A filosofia platônica é marcada pelo materialismo e pragmatismo, afastando-se do misticismo e de 
conceitos transcendentais. 

C) Segundo Platão a verdade é obtida a partir da observação das coisas, por meio da valorização do 
conhecimento sensível. 

D) Para Platão, a realidade material e o conhecimento sensível são ilusórios. 
 

QUESTÃO 07 

Sabemos que Hobbes é um contratualista, quer dizer, um daqueles filósofos que, entre o século XVI e o 
XVIII (basicamente), afirmaram que a origem do Estado e/ou da sociedade está num contrato: os homens 
viveriam, naturalmente, sem poder e sem organização – que somente surgiriam depois de um pacto firmado 
por eles, estabelecendo as regras de comércio social e de subordinação política. 

 
RIBEIRO, Renato Janine. Hobbes: o medo e a esperança. In: 

WEFFORT, Francisco. Os clássicos da política. São Paulo: Ática, 2000. p. 53. 

Com base no texto, que se refere ao contratualismo de Hobbes, considere as seguintes afirmativas: 
 

I. A soberania decorrente do contrato é absoluta. 
II. A noção de estado de natureza é imprescindível para essa teoria. 
III. O contrato ocorre por meio da passagem do estado social para o estado político. 

IV. O cumprimento do contrato independe da subordinação política dos indivíduos. 
 

Quais das afirmativas representam o pensamento de Hobbes? 
 

A) Apenas as afirmativas I e II. 
 

B) Apenas as afirmativas I e III. 
 

C) Apenas as afirmativas II e III. 
 

D) Apenas as afirmativas II e IV. 
 

QUESTÃO 08 

A passagem do estado de natureza para o estado civil determina no homem uma mudança muito notável, 
substituindo na sua conduta o instinto pela justiça e dando às suas ações a moralidade que antes lhe faltava. 
E só então que, tomando a voz do dever o lugar do impulso físico, e o direito o lugar do apetite, o homem, 
até aí levando em consideração apenas sua pessoa, vê-se forçado a agir, baseando-se em outros princípios 
e a consultar a razão antes de ouvir suas inclinações. 

 
ROUSSEAU, J. Do contrato social. Tradução de Lourdes Santos Machado. 

São Paulo: Nova Cultural, 1999, p.77. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o contratualismo de Rousseau, assinale a alternativa correta: 

A) Por meio do contrato social, o homem adquire uma liberdade natural e um direito ilimitado. 
 

B) O homem no estado de natureza é verdadeiramente senhor de si mesmo. 
 

C) A obediência à lei que se estatui a si mesmo é liberdade. 
 

D) A liberdade natural é limitada pela vontade geral. 
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QUESTÃO 09 

 
Mais que saber identificar a natureza das contribuições substantivas dos primeiros filósofos é fundamental 
perceber a guinada de atitude que representam. A proliferação de óticas que deixam de ser endossadas 
acriticamente, por força da tradição ou da ‘imposição religiosa’, é o que mais merece ser destacado entre 
as propriedades que definem a filosoficidade 

 
OLIVA, Alberto; GUERREIRO, Mario. Pré- socráticos: a invenção da filosofia. 

Campinas: Papirus, 2000. p. 24. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a “guinada de atitude” que o texto afirma ter sido promovida pelos 
primeiros filósofos. 

 

A) A aceitação acrítica das explicações tradicionais relativas aos acontecimentos naturais. 
 

B) A discussão crítica das ideias e posições, que podem ser modificadas ou reformuladas. 
 

C) A busca por uma verdade única e inquestionável, que pudesse substituir a verdade imposta pela 
religião. 

 

D) A confiança na tradição e na “imposição religiosa” como fundamentos para o conhecimento. e) A 
desconfiança na capacidade da razão em virtude da “proliferação de óticas” conflitantes entre si. 

 

QUESTÃO 10 

 
Aristóteles (384 – 322 a.C.) é considerado pioneiro na investigação sistemática da lógica. Em seus estudos, 
estabeleceu regras para relacionar proposições dadas (premissas) a uma conclusão. Um exemplo é o 
argumento válido, a seguir, atribuído a Aristóteles: Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, 
Sócrates é mortal. A validade de um argumento depende exclusivamente da relação existente entre as 
premissas e a conclusão. Portanto, a validade de um argumento resulta apenas de sua estrutura lógica 
(forma) e não do conteúdo do enunciado. 

 
Considerando verdadeiras as premissas: Todo M é P. Algum S é M. Pode-se concluir que: 

 
A) Todo S é P. 

 
B) Algum S é P. 

 
C) Nenhum S é P. 

 
D) Algum M é não P. 
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HISTÓRIA 

QUESTÃO 11 

 
Cinco grupos etnográficos, ligados pela comunidade ativa da língua e passiva da religião, moldados 

pelas condições ambientes de cinco regiões dispersas, tendo pelas riquezas naturais da terra um 
entusiasmo estrepitoso, sentindo pelo português aversão ou desprezo, não se prezando, porém, uns aos 
outros de modo particular – eis em suma ao que se reduziu a obra de três séculos. 

 
ABREU, Capistrano de. Capítulos de história colonial. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1976 (original de 1907. 

 
É de assinalar que, apesar de feitos pela fusão de matrizes tão diferenciadas, os brasileiros são, hoje, 

um dos povos mais homogêneos, lingüística e culturalmente e também um dos mais integrados socialmente 
da Terra. Falam uma língua, sem dialetos. Não abrigam nenhum contingente reivindicativo de autonomia, 
nem se apegam a nenhum passado. Estamos abertos é para o futuro. 

 
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

 
No que diz respeito à formação da nação brasileira, os autores, nas passagens acima, divergem quanto ao 
significado de aspectos da: 

 
A) herança colonial. 

 
B) unificação territorial. 

 
C) polarização regional. 

 
D) imigração estrangeira. 

 

QUESTÃO 12 

 
Atravessamos um dos momentos mais graves da vida do nosso povo. (...) é o sangue do povo, sem 

distinções de sexo ou de idade, de homens, mulheres e crianças, que corre nas ruas de nossas cidades e 
nos cárceres da reação e, denuncia as intenções sinistras do bando de assassinos, negocistas e traidores 
que hoje governa o país. É a guerra que nos bate às portas e ameaça a vida de nossos filhos e o futuro da 
nação. Sentimos em nossa própria carne, através do terror fascista, como avançam os imperialistas 
norteamericanos no caminho do crime, dos preparativos febris para a guerra, como passam eles à agressão 
aberta e à intervenção armada contra os povos que lutam pelo progresso e a independência nacional. E é 
por meio do terror fascista, procurando criar um clima de guerra civil, que o governo de traição nacional de 
Dutra quer levar o país à guerra e fazer de nossa juventude carne de canhão para as aventuras bestiais de 
Truman. 

PRESTES, Luís Carlos. Manifesto. Agosto de 1950. 

Há cinquenta anos, o Partido Comunista do Brasil (PCB) emitia um documento de caráter radical assinado 
por seu Secretário Geral. Nele o Partido manifestava toda sua apreensão em relação à situação política 
internacional (Guerra Fria) e seus reflexos no Brasil. Essas preocupações, segundo o documento, 
centravam-se, naquele momento, 

A) no início da Guerra da Coréia, no risco de uma conflagração nuclear e na pressão norte-americana pela 
participação do Brasil no conflito contra a Coréia do Norte Socialista. 

B) na defesa da União Soviética, enfraquecida, ao final da Segunda Guerra Mundial, e ameaçada de 
invasão pelos Estados Unidos da América (Plano Marshall). 

 

C) no processo de descolonização africana a partir da perda de influência dos países imperialistas 
europeus e do surgimento de movimentos de independência com inspiração socialista. 

D) na eclosão da Revolução Cubana e no conflito gerado com os grandes latifundiários norte-americanos 
prejudicados com a decretação de uma reforma agrária. 
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QUESTÃO 13 

 

 

 

1785 
Cidade do México 
Sobre a Literatura de Ficção na Época Colonial 

O vice-rei do México, Matias de Gálvez, assina um novo decreto a favor dos trabalhadores índios. Receberão 
os índios salário justo; bons alimentos e assistência médica; e terão duas horas de descanso ao meio dia, 
e poderão mudar de patrão quando quiserem. 

 
GALEANO, Eduardo. As caras e as máscaras. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. p. 107. 

 
O autor procura ironizar com o título dado ao texto as práticas desenvolvidas pelos espanhóis na América, 
já que: 

 

A) os indígenas trabalhavam legalmente como escravos dos espanhóis sendo falsa a ideia de “salário 
justo” e “boas condições de vida e trabalho”. 

 

B) apesar das várias legislações sobre o assunto, ocorria, na prática, uma super exploração do trabalho 
indígena sob os regimes da mita ou da encomenda. 

 

C) a situação dos indígenas americanos era, na época, bem melhor do que propunha o decreto do vi ce- 
rei do México pela pressão exercida a favor deles pela Igreja Católica. 

 
D) os indígenas não podiam nunca mudar de patrão pois este fora o rei da Espanha, que não abria mão 

dessas prerrogativas. 
 

QUESTÃO 14 

 
Uma das bases da dominação política das oligarquias regionais durante a República Velha era o 
coronelismo. Em relação às práticas coronelistas, leia as afirmativas abaixo. 

 

I. O coronel era o chefe político local, utilizava-se de estratégias paternalistas de controle social e era 
responsável pela manipulação do seu “curral eleitoral”, que deveria ser fiel aos candidatos oficiais nas 
eleições. 

 
II. Para garantir o seu domínio político, o coronel recorria a mecanismos de consulta popular 

essencialmente democráticos e participativos, tais como plebiscitos e assembleias. 
 

III. Embora na atualidade o Estado brasileiro não seja formalmente oligárquico, as práticas coronelistas 
das oligarquias continuam perceptíveis, principalmente nas regiões de menor desenvolvimento 
econômico do país. 

 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas III. 
 

B) Apenas I e II. 
 

C) Apenas I e III. 
 

D) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 15 

 

 

A ti, Ó Adão, não te temos dado nem uma sede determinada, nem um aspecto peculiar (...) Eu te 
coloquei no centro do mundo, a fim de poderes inspecionar, daí, de todos os lados, da maneira mais cômoda, 
tudo que existe. Não te fizemos nem celeste, nem terreno, mortal ou imortal, de modo que assim, tu, por ti 
mesmo, qual modelador e escultor da própria imagem, segundo tua preferência e, por conseguinte, para tua 
glória, possas retratar a forma que gostarias de ostentar. Poderás descer ao nível dos seres embrutecidos; 
poderás, ao invés, por livre escolha de tua alma, subir aos patamares superiores que são divinos. 

 
MIRANDOLA, Pico della. A dignidade do homem. (1486). 

O autor do texto acima, Pico della Mirandola, foi um dos defensores do humanismo cristão. Assinale a 
afirmativa que não analisa corretamente as afirmações desse autor. 

A) Na cosmologia dos humanistas cristãos, a ação divina de criação do universo teria delegado ao homem 
uma centralidade e uma inventividade subordinadas, por sua vez, à onisciência do Criador. 

B) As ideias de Pico della Mirandola influenciaram as formulações de reformistas protestantes, em 
particular na elaboração do princípio da predestinação da alma, defendido, entre outros, pelos 
calvinistas. 

C) Os humanistas cristãos promoveram a defesa de uma concepção de natureza humana caracterizada, 
por um lado, pela imagem e semelhança com o Criador e, paralelamente, pela valorização do livre 
arbítrio. 

D) O ideal de devoção de muitos humanistas cristãos enfatizava a capacidade humana de fazer-se a si 
próprio, exercitando a fé de forma individualizada e guiando sua conduta pela aplicação dos valores da 
ética cristã. 

QUESTÃO 16 

Vai minha tristeza 
E diz a ela que sem ela não pode ser 
Diz-lhe numa prece 
Que ela regresse 
Porque eu não posso mais sofrer 

 
Chega de saudade 
A realidade é que sem ela 
Não há paz, não há beleza 
É só tristeza e a melancolia 
Que não sai de mim 
Não sai de mim, não sai. 

 
Lançado em 1958 no Brasil, o 78 rpm “Chega de Saudade” tornou-se um disco/manifesto do estilo que viria 
a consagrar-se com o nome de Bossa Nova, reunindo três dos maiores expoentes do movimento: Antônio 
Carlos Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto. A respeito desse movimento musical e do contexto 
histórico do seu lançamento e difusão, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) Voltada para o grande consumo do mercado discográfico, a Bossa Nova reforçava o nacionalismo, 

incorporando ritmos do autêntico samba de morro e passando a ser cultivada pelos segmentos mais 
populares do Rio de Janeiro. 

 
B) Preocupada em marcar sua oposição ao universo dos bares e das sarjetas em que se refugiavam os 

amantes traídos, a Bossa Nova introduziu novos temas na canção popular brasileira, cantando as 
praias, as mulheres e a alegria de viver, em músicas como Corcovado, O barquinho e Garota de 
Ipanema. 

 

C) A Bossa Nova seria percebida como música alienada por diversos intelectuais e artistas que, como os 
integrantes do Teatro de Arena e do Cinema Novo, defendiam a utilização das artes e da música como 
instrumentos de conscientização popular, o que resultou mais tarde na incorporação do ritmo bossa- 
novista por alguns músicos às canções de protesto. 

 
D) A Bossa Nova tornou-se símbolo dos novos tempos, os “anos dourados”, entre o final dos anos 50 e 

início da década de 60, marcados pelo clima de euforia, otimismo e de modernidade proporcionada 
pela produção de automóveis e pela construção de Brasília. 



Página 9 

SIMULADO UFU – PRIMEIRA FASE DIA 2 TIPO 1 

QUESTÃO 17 

 

 

Desde o início dos anos 90 o Brasil vem experimentando os efeitos das políticas adotadas pelos 
Governos Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. 

 
As principais características deste modelo político, considerado por muitos como neoliberal, são: 

 
A) o pleno emprego e o desenvolvimento econômico, com base nos investimentos estatais e nas parcerias 

com o setor financeiro. 
 

B) o controle da inflação e da dívida pública, a partir da redução dos impostos, da negociação da dívida 
externa e da elevação salarial. 

 

C) a redução da interferência do Estado na economia (Estado-mínimo), a abertura ao capital externo e às 
privatizações, além da redução de gastos do Estado, através de reformas constitucionais. 

 

D) os investimentos exclusivos na política de bem-estar social, expressos nos assentamentos dos Sem- 
Terra e na Ação da Cidadania Contra a Fome, privilegiando a redistribuição de renda e a permanência 
do homem no campo. 

 

QUESTÃO 18 

 
A Constituição de 1824 procurou garantir a liberdade individual, a liberdade econômica e assegurar, 

plenamente, o direito à propriedade. Para os homens que fizeram a independência, gente educada à moda 
europeia e representantes das categorias dominantes, os direitos a propriedade, liberdade e segurança 
garantidos pela Constituição eram coisas bem reais. Não importava a essa elite se a maioria da nação era 
composta de uma massa humana para a qual os direitos constitucionais não tinham a menor validade. A 
Constituição afirmava a liberdade e a igualdade de todos perante a lei, mas a maioria da população 
permanecia escrava. Garantia-se o direito a propriedade, mas 95% da população quando não eram 
escravos, compunham-se de ‘moradores’ de fazenda, em terras alheias (...) garantia-se a segurança 
individual, mas podia-se matar um homem sem punições. Aboliam-se as torturas, mas nas senzalas os 
instrumentos de castigo o tronco, a gargalheira e o açoite continuavam sendo usados, e o senhor era 
supremo juiz da vida e da morte de seus homens. (...) 

 
COSTA, Emília Viotti da. Introdução ao estudo da emancipação política. In: MOTA, Carlos Guilherme (org). Brasil em 

perspectiva. São Paulo: Difel, 1978. p. 123-4. Citado in: COTRIN, Gilberto , História 
Geral, São Paulo: Saraiva, 1997, texto adaptado. 

 
A partir do texto pode-se afirmar que a elite de intelectuais do império: 

 
A) representante do pensamento liberal, preocupou-se em elaborar um conjunto de normas e leis que 

ampliava os direitos e permitia o acesso da população à justiça. 
 

B) representante dos interesses lusitanos, criou um conjunto de leis que garantia direitos políticos à 
oligarquia rural e reduzia as desigualdades entre a população da cidade e do campo. 

 

C) porta-voz das camadas urbanas, preocupou-se em defender os interesses dos grupos ligados à 
exportação com o objetivo de promover o desenvolvimento da indústria no país. 

 
D) porta-voz das categorias dominantes, criou todo um conjunto de direitos políticos que mascarava as 

contradições sociais do país e ignorava a distância entre a lei e a realidade. 
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QUESTÃO 19 

 
A estruturação dos Estados Nacionais ocorreu de forma acidentada em quase toda a América Latina 

(...) A evolução geral vinha se fazendo no sentido da autonomização regional, decorrência do 
debilitamento dos antigos pólos de crescimento. Na ausência de vínculos econômicos mais significativos o 
localismo político tendia a prevalecer. 

FURTADO, C. Formação Econômica da América Latina. 

A existência dessa realidade latino-americana do período pós-independência mostrada acima por Celso 
Furtado teve como responsáveis, dentre outros fatores: 

 

A) a ação da Santa Aliança e a manutenção da estrutura latifundiária. 
 

B) o caudilhismo e os interesses comerciais ingleses na América Latina. 
 

C) a continuidade das práticas escravistas e as intervenções brasileiras na região do rio da Prata. 
 

D) a implantação da democracia política e do protecionismo econômico na região. 
 

QUESTÃO 20 

 
Felizmente chegaram os jornaes de modas de Paris. Das invenções estamos agora livres! Pai (escravocrata, 
largando o Jornal). – Livres? o quê? dos ventres? Não me fallem nisso! 

 
A Semana Ilustrada, 1871. Citado em História da Vida Privada. 

 
 

 

A charge acima retrata o conflito entre a modernização e a tradição, típico da sociedade (elite) brasileira na 
segunda metade do século XIX. O comentário do pai, naquele momento, expressa 

 
A) sua revolta frente à difusão de uma liberalização da moda feminina, rompendo o conservadorismo 

existente até então nos hábitos da elite brasileira. 

 

B) sua indignação frente à dissolução dos costumes e aos riscos que uma gravidez indesejada e fora do 
casamento podiam causar à moral familiar. 

 
C) sua defesa da moda tradicional brasileira ameaçada cada vez mais por costumes exóticos trazidos ao 

Brasil por publicações estrangeiras. 
 

D) seu repúdio às discussões travadas na época que envolviam a liberdade dos filhos de escravos 
nascidos a partir de então. 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 21 A 23. 
 

ELIF BILGIN GOES BANANAS  
Sep 25 2013 Bloggers, People 

By Chiara Spagnoli Gabardi 
 

Turkish teen Elif Bilgin has thrilled her teachers, parents and those who care about the planet by 
discovering a way to make bio-plastic from an item commonly found in our waste bins: banana peels. The 
16 year old prodigy always showed promise academically. From the 4th grade, she was put into a school for 
gifted children, where she was encouraged to develop her already advanced skills and talents. Since then, 
the teen has excelled at her studies and learned more about climate change and the environment. Somewhat 
alarmed at what she was discovering, she was determined to find an alternative to petroleum produced 
plastics. 

When Elif found that potatoes and mango peels are already used to make bio-plastic, that fact, combined 
with the knowledge that Thailand alone discards 200 tons of banana peels per day motivated Elif to work on 
extracting the starch and cellulose needed for bio-plastic production out of banana peels. 

Elif's research took a couple of years, and her trials initially failed: the plastics created weren't strong 
enough and decayed too quickly. But her persistence paid off, since she obtained the result she was pursuing 
and this discovery made her win the 2013 Science in Action award, Google's third $50,000 annual 
competition. Now she'll continue competing as a finalist in the Google Science Fair for the 15-16-year-old 
category, and will travel, along with 14 other contenders, to the company's Mountain View campus in 
California. 

She is enthusiastic that her discovery will make a difference to the planet: “The reason why I chose this 
particular aspect of science is that the bio-plastic is such a new concept and its range of use has been 
widening ever since it has been discovered (especially in the 21st century). The young inventor's dream is to 
attend medical school in the US and continue with projects concerning the environment, such as building a 
greenhouse made of waste materials. No doubt whatever Elif does, future generations will thank her. 

 
 

QUESTÃO 21 

 
In the introductory paragraph, readers are given an overview of Elif Bilgin's story. Regarding the information 
given, it is understood that she 

 

A) was born in an Eastern European country. 
 

B) could improve her already oustanding abilities at the new school. 
 

C) was more intelligent than her 4th grade colleagues. 
 

D) was concerned about the food waste in her cou ntry. 
 

QUESTÃO 22 

 

The second and third paragraphs present some information about the research conducted by Elif Bilgin. 
Among the facts presented, it is learned that 

 

A) besides banana peels, two other fruit peels had already been used to make bio-plastic. 
 

B) there were some unsuccessful attempts before Elif succeeded in creating resistent bio-plastic. 
 

C) the girl was one among the 14 other finalists in the 2013 Science in Action contest. 
 

D) the girl's research project received a $50,000 budget to help her with the expenses. 
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QUESTÃO 23 

 

 

 

The excerpt “The young inventor's dream is to attend medical school in the US and continue with projects 
concerning the environment” in the last paragraph is written in direct speech as 

 

A) “If only I had attended medical school in the US and continued with projects concerning the 
environment.” 

 

B) “I wish I had attended medical school in the US and continued with projects concerning the environment.” 
 

C) “I wished I attended medical school in the US and continued with projects concerning the environment.” 
 

D) “I hope I attend medical school in the US and continue with projects concerning the environment.” 

 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 24 E 25. 
 

TEXT 1 

 
TEXT 2 
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QUESTÃO 24 

 

 

 

The message inferred from the first text is that the man is 
 

A) begging for a job. 
 

B) applying for a job. 
 

C) being hired for a job. 
 

D) being fired from a job. 
 

QUESTÃO 25 

 
By analysing the two texts, it is understood that the man's initiative was 

 
A) anonymous. 

 
B) ordinary. 

 
C) cheap. 

 
D) effective. 

 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 26 A 28. 
 

A New Language Discovered at the Sochi Olympics: Snowboarder 
 

In the world of language translation and interpreting, you get used to certain challenges: slang and idiom, 
poor pronunciation and thick accents, regional dialects that aren’t well-documented, and many other standard 
problems. At the Olympics, many of these problems raise their ugly heads all at once, and it’s not uncommon 
to double-up interpreters assigned to press conferences because the language load is so huge and the 
mental stress so acute that a single interpreter often burns out and falls behind. 

This past week, though, something altogether unusual and interesting happened when Sage Kotsenburg 
won the Gold Medal in the slopestyle snowboard event in Sochi. His triumphant press conference where he 
attempted to explain his thought process and the resulting routine that won him the Gold was almost like 
listening to a new language being invented right in front of your eyes – and believe this translation professional 
when he tells you that every interpreter, translator, and other translation services worker in that room earned 
their living and then some during that press conference! 

 
 

A 1620 Japan 
 

Here’s Kotsenburg’s routine as outlined in Snowboarder: 
 

“Landing a cab 270 to switch, half-cab on back 540 off flat down, half-cab layback slide off the cannon 
back 180 out, cab double cork 1260 holy crail, frontside 1080 off the toes rocket air, then a 1620 Japan.” 

 

Yes, that is all technical jargon and it all actually means something. In a situation like this, no amount of 
translation experience matters: this is simultaneously a perfectly legitimate sentence in English and 
completely untranslatable by anyone unless they share a technical snowboarding background and make 
sense of the word salad of terms there. That last bit, by the way – the 1620 Japan – is the complex move 
that Kotsenburg decided to add to his routine just a few minutes before competing, and involves rotating in 
midair exactly four and a half times. 

 
Glossário: 
challenges: desafios 
double-up interpreters: intérpretes trabalharam em pares 
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QUESTÃO 26 

 

 

 

The first paragraph of the text 
 

A) explains that slang creates the greatest diffilcuty in interpreting. 
 

B) points out that thick accents cause burnout for translators. 
 

C) outlines the basic difficulties of translating and interpreting. 
 

D) shows the way press conferences make for a light interpreting load. 
 

QUESTÃO 27 

 
The expression “earn their living and then some” refers to the fact that the translators/interpreters 

 
A) faced a complex language situation. 

 
B) were experts on the use of Snowboarder. 

 
C) saw a new language being created. 

 
D) witnessed the slopestyle snowboard event. 

 

QUESTÃO 28 

 
Kotsenburg's routine is expressed in 

 
A) a newly created language. 

 
B) a meaningless word salad. 

 
C) ungrammatical English sentences. 

 
D) technical snowboarder jargon. 

 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 29 E 30. 

 

Minority Ethnic English 
 

For more than half a century, immigrants from the Indian subcontinent and the West Indies have added 
variety and diversity to the rich patchwork of accents and dialects spoken in the UK. British colonisers 
originally exported the language to all four corners of the globe and migration in the 1950s brought altered 
forms of English back to these shores. Since that time, especially in urban areas, speakers of Asian and 
Caribbean descent have blended their mother tongue speech patterns with existing local dialects producing 
wonderful new varieties of English, such as London Jamaican or Bradford Asian English. Standard British 
English has also been enriched by an explosion of new terms, such as balti (a dish invented in the West 
Midlands and defined by a word that would refer to a 'bucket' rather than food to most South Asians outside 
the UK) and bhangra (traditional Punjabi music mixed with reggae and hip-hop). 

 

Slang 

 
As with the Anglo-Saxon and Norman settlers of centuries past, the languages spoken by today’s ethnic 

communities have begun to have an impact on the everyday spoken English of other communities. For 
instance, many young people, regardless of their ethnic background, now use the black slang terms, nang 
(‘cool,’) and diss (‘insult’ — from ‘disrespecting’) or words derived from Hindi and Urdu, such as chuddies 
(‘underpants’) or desi (‘typically Asian’). Many also use the all-purpose tagquestion, innit — as in statements 
such as you’re weird, innit. This feature has been variously ascribed to the British Caribbean community or 
the British Asian community, although it is also part of a more native British tradition - in dialects in the West 
Country and Wales, for instance — which might explain why it appears to have spread so rapidly among 
young speakers everywhere. 
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QUESTÃO 29 

 

 

 

Varieties of English such as London Jamaican are a direct result of 
 

A) the patchwork of accents spoken. 
 

B) migration to the UK in the 1950s. 
 

C) existing local dialects being used. 
 

D) an explosion of new terms. 
 

QUESTÃO 30 

 

The common use of “nang”, “diss”, “chuddies”, “desi”, and the tag question “innit” shows the 
 

A) impact of West Country dialects. 
 

B) importance of words from Urdu. 
 

C) similarities to Anglo-Saxon. 
 

D) influence of ethnic English. 
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL) 

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 21 A 24. 
 

El frijol, una planta del género Phaseolus, es uno de los alimentos emblemáticos de México. Felizmente 
adaptado a las distintas geografías nacionales, se produce con abundancia y se sabe que posee 
características genéticas que le hacen el complemento ideal del maíz, tanto desde su desarrollo como 
cuando se le consume. Con los frijoles, los mexicanos tenemos una relación emblemática que se extiende 
por milenios, a lo largo de los cuales hemos desarrollado las técnicas para procesarlo, que de tan conocidas 
se nos antojan simples, pero que encierran un profundo conocimiento sobre las características del producto 
y los modos más eficientes de prepararlo, de sacarle el mayor provecho. 

De la planta del frijol se utiliza fundamentalmente su vaina – como verdura cuando está tierna – y sobre 
todo sus semillas, los frijoles propiamente dichos, en una cantidad de preparaciones y presentaciones tan 
amplia como lo es la diversidad cultural y regional de México. 
Resulta curioso que a pesar de la fuerte presencia en la dieta básica y de su importancia para el cultivo de 
la milpa, los frijoles fueran domesticados bastante tiempo después que los otros dos ingredientes básicos: 
el maíz y la calabaza, sin que esto implique de modo alguno que no se les recolectaba y consumía desde 
antes, sólo que su proceso de domesticación fue posterior, si bien cabe la posibilidad de que en el futuro 
aparezcan datos que indiquen lo contrario. Las evidencias de vainas y semillas de frijol domesticados más 
antiguas que se conocen proceden de Tehuacán, Puebla, y tienen una antigüedad de aproximadamente 
2.300 años antes del presente. 

En el siglo XVII las autoridades coloniales españolas decidieron que era momento de conocer su vasto 
imperio, el virreinato que pertenecía a México. Enviaron entonces a Francisco Hernández, quien tenía el 
cargo de médico real, para que elaborara un tratado de las plantas de la Nueva España. De los frijoles dijo: 
“de los cuales nacen innumerables especies entre los mexicanos”. 

 

QUESTÃO 21 

 

En el primer párrafo se menciona que el frijol se ha 
 

A) cultivado debido a su alta productividad. 
 

B) convertido en un alimento simbólico mexicano. 
 

C) adaptado a las geografías de las distintas naciones. 
 

D) destacado gracias a su fácil procesamiento culinario. 
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QUESTÃO 22 

 

 

 

Las semillas del frijol son, conforme el segundo párrafo, 

A) las judías tiernas retiradas del tallo. 
 

B) la parte de la planta de mayor aprovechamiento. 
 

C) lo utilizado al acabarse la reserva de verduras. 
 

D) el condimento idóneo en la preparación de las vainas. 
 

QUESTÃO 23 

En el texto se considera que resulta curioso el proceso de domesticación del frijol. Este proceso sucedió 

A) para compensar la escasez de calabazas. 
 

B) ante demandas constantes de la población nativa. 
 

C) por la necesidad de equilibrar la demanda de maíz. 
 

D) tras haberse iniciado su consumo. 
 

QUESTÃO 24 

El texto concluye con unos comentarios acerca de Francisco Hernández, un agente del siglo XVII. Él fue un 
médico destinado a 

A) elaborar un estudio sobre las plantas de un virreinato. 
 

B) reconocer el basto imperio español. 
 

C) promover unos cultivos entre los mexicanos. 
 

D) evaluar las calidades de la dieta en Nueva España. 

 
TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 25 A 27. 
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QUESTÃO 25 

La historieta muestra una anécdota de un adulto y una niña ante la puerta de una peluquería. Al estar a 
punto de entrar en el establecimiento, la niña reacciona 

 
A) contradiciendo al adulto. 

 
B) resaltando un equívoco. 

 
C) exhibiendo displicencia. 

 
D) transmitiendo su entusiasmo. 

 

QUESTÃO 26 

 
En el diálogo entre la niña y el adulto, la referencia, a modo de ejemplo, a una frutería sirve para contrastar 

 
A) los hábitos con las recomendaciones. 

 
B) lo arbitrario con la malicia infantil. 

 
C) las posibilidades con la contención. 

 
D) el fraude con los principios. 

 

QUESTÃO 27 

 
Lo que la niña quiere hacer en la peluquería es 

 
A) teñirse, cortar el flequillo y hacerse unos rizos. 

 
B) recuperar el color natural de su pelo, cortar el moño y maquillarse. 

 
C) atenuar el color del cabello, cortar la melena y ponerse coletas. 

 
D) ponerse unas mechas, cortar las puntas y alisar el pelo. 

 
TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 28 A 90. 

 

EL ENVOLTORIO LO EXPLICA TODO: 
Aprenda a interpretar la información técnica que aparece en el envoltorio de la bombilla 
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Duración (“horas de vida”) 
 

Con independencia de los vatios, el tiempo que puede funcionar una bombilla se expresa en “horas de vida”. 
La utilización media de una bombilla es de 1.000 horas al año (este cálculo se basa en unas 3 horas de 
funcionamiento al día). Por supuesto, las bombillas que están encendidas continuamente se funden antes y 
las que apenas se utilizan duran más. 

 

Tono de luz (“temperatura de color”) 
 

Las bombillas incandescentes siempre producen la misma luz “blanca cálida”. Sin embargo, las bombillas 
fluorescentes compactas ofrecen diversas temperaturas de color, expresadas en kelvin (K). Estas 
diferencias pueden ser importantes a la hora de elegir una bombilla: la luz “blanca cálida” (2.700 K) crea 
ambientes acogedores y la “blanca fría” (4.000 K) está más indicada para entornos de trabajo. 

 

QUESTÃO 28 

 
En el título del texto se resalta la necesidad de 

 
A) contrastar entre sí las informaciones de los envoltorios. 

 

B) consultar a técnicos las características de las bombillas. 
 

C) relativizar las advertencias de los embalajes. 
 

D) entender los datos de las envolturas de las bombillas. 
 

QUESTÃO 29 

 

En el comentario acerca de la explicación, que suele constar en los envoltorios, sobre la duración de una 
bombilla se indica que la 

 

A) cuenta en horas de la vida de una bombilla favorece el ahorro. 
 

B) falta de uso de las bombillas permite alargar su durabilidad. 
 

C) media de encendido recomendada por bombilla es la de tres horas. 
 

D) utilización seguida de una bombilla equilibra su consumo de energía. 
 

QUESTÃO 30 

 

En el párrafo dedicado al tono de luz se señala que la temperatura de color se 

 
A) asocia al factor laboral en caso de ser indirecta. 

 
B) obtiene por combinación de clases de kelvin. 

 
C) restringe a las bombillas de bajo consumo. 

 
D) convierte en amena si es blanca cálida. 



Página 19 

SIMULADO UFU – PRIMEIRA FASE DIA 2 TIPO 1 
 

 

 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 31 

 
Um certo tipo de vírus tem diâmetro de 0,02 x 103 mm. Admita que uma colônia desses vírus pudesse ocupar 
totalmente uma superfície plana de 1 cm2 de área, numa única camada, com a disposição mostrada na figura 
ao lado. 

 

 

O número máximo de indivíduos dessa colônia é: 

A) 4 x 106
 

B) 25 x 106
 

 

C)    25 x 1010
 

 

D)    25 x 1012
 

 

QUESTÃO 32 

 
Um jogador encontra-se no centro de um campo de futebol society. Considerese o seu movimento sempre 
em uma linha reta paralela à linha lateral: em uma determinada jogada, deu 3 passos à frente no sentido da 
área adversária; uma jogada perigosa o fez recuar 5 passos; em seguida, num lance sensacional, avançou 
7 passos em direção à linha do gol adversário e com mais 6 passos conseguiu alcançá-la, entrando com 
bola e tudo. Sendo a medida do passo do jogador igual a 1,0 m, quantos metros tem esse campo de futebol? 

 
A) 13 

 
B) 26 

 
C) 22 

 

D) 32 
 

QUESTÃO 33 

 
Os pares ordenados A (0, 0); B (4, 0); C (4, 4) e D (0, 4) são os vértices de um quadrado. O ponto M divide 
a diagonal BD em dois segmentos congruentes. Então, M é: 

 

A)    (2, 2) 
 

B)    (0, 4) 
 

C)    (5, 6) 
 

D)    (2, 4) 
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QUESTÃO 34 

 

 

 

O polígono representado na figura, ao girar em torno do eixo “y”, produz um sólido de volume igual, em cm3, 
a: (medidas em cm) 

 

 
 

A) 24π 
 

B) 32π 
 

C) 40π 
 

D) 48π 

QUESTÃO 35 
 

Ao preço de R$ 1,50 uma loja tem como vender por mês 500 unidades de uma mercadoria que custa 70 
centavos cada. Para cada centavo que a loja reduz no preço, pode aumentar a quantidade a ser vendida 
em 25 unidades. Dessa forma, o lucro mensal total em função do número x de centavos reduzidos no preço 
é dado por L(x) = (80 – x) (500 + 25 x). 

 
O preço por unidade que maximizaria o lucro mensal com a venda dessa mercadoria é, em reais, igual a: 

A) 1,20 

B)    1,50 
 

C)   3,00 
 

D) 12,00 

QUESTÃO 36 
 

Para cada uma das 30 questões de uma prova objetiva são apresentadas 5 alternativas de respostas, das 
quais somente uma é correta. Considere as afirmações relativas à prova: 

 

I. Existem no máximo 150 maneiras diferentes de responder à prova. 
 

II. Respondendo aleatoriamente, a probabilidade de errar todas as questões é (0,8)30. 
 

III. Respondendo aleatoriamente, a probabilidade de exatamente 8 questões estarem corretas é 

 
Analisando as afirmações, concluímos que: 

 
A) apenas III é verdadeira. 

 
B) apenas I e II são verdadeiras. 

 
C) I, II e III são verdadeiras. 

 

D) apenas II e III são verdadeiras. 
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QUESTÃO 37 

 

 

 

Cada cartela de uma coleção é formada por seis quadrados coloridos, justapostos como indica a figura ao 
lado. Em cada cartela, dois quadrados foram coloridos de azul, dois de verde e dois de rosa. A coleção 
apresenta todas as possibilidades de distribuição dessas cores nas cartelas nas condições citadas e não 
existem cartelas com a mesma distribuição de cores. 

 

 
Retirando-se ao acaso uma cartela da coleção, a probabilidade de que somente uma coluna apresente os 
quadrados de mesma cor é de: 

 

A) 6% 
 

B)    36% 
 

C)   40% 
 

D)   48% 
 

QUESTÃO 38 

 
Uma pirâmide quadrangular regular está inscrita num octaedro regular conforme mostra a figura a seguir. 
Os vértices da base da pirâmide são os pontos médios das arestas do octaedro. Se as arestas do octaedro 
medem 4 cm, o volume da pirâmide, em cm3, é: 

 

 
A)    4√2 

 

B)    2√2 
 

C) 2 
 

D) 8√2 



Página 22 

SIMULADO UFU – PRIMEIRA FASE DIA 2 TIPO 1 
 

 

 

QUESTÃO 39 

 
Na figura abaixo, os quadrados ABCD e EFGH têm, ambos, lado a e centro O. Se EP = 1, então a é: 

 

 

A) 

 
B) 

 
C) 

 
D)  

QUESTÃO 40 

 
A figura abaixo representa um mapa das estradas que interligam as comunidades A, B, C, D, E e F. 

 

 
Assinale a opção que indica quantos percursos diferentes existem para se chegar à comunidade D (partindo- 
se de A), sem que se passe mais de uma vez numa mesma comunidade, em cada percurso. 

 

A) 72 
 

B) 12 
 

C) 18 
 

D) 36 
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QUÍMICA 

QUESTÃO 41 

 

Um dos fatores que favorecem a solubilidade de um metal em outro é a semelhança de suas redes 
cristalinas. No entanto é preciso, também, que os seus átomos não sejam muito diferentes quanto a: 

 

• raio atômico; 
 

• eletronegatividade; e 
 

• valência. 
 

Os metais alcalinos e o ferro, que apresentam redes cristalinas semelhantes, não formam ligas por causa 
das grandes diferenças quanto a essas propriedades. Considerando-se as propriedades periódicas do ferro 
e dos metais alcalinos, é incorreto afirmar que: 

 
A) a eletronegatividade do átomo de ferro é maior que a do átomo de sódio. 

 
B) o número de oxidação mais comum dos metais alcalinos é +1. 

 
C) o raio atômico do ferro é maior que o do potássio. 

 
D) o raio atômico do ferro é menor que o do rubídio. 

 

QUESTÃO 42 

 
Nos garimpos, utiliza-se o mercúrio para separar o ouro das impurezas. Quando o mercúrio entra em contato 
com a água dos rios, causa uma séria contaminação: é absorvido por micro-organismos, que são ingeridos 
pelos peixes pequenos, os quais são devorados pelo peixes grandes usados na alimentação humana. Uma 
das formas de medir o grau de intoxicação por mercúrio nos seres humanos é a determinação da sua 
presença nos cabelos. A OMS (Organização Mundial da Saúde) estabeleceu que o nível máximo 
permissível, sem risco para a saúde, é de 50 x l0–6 g de mercúrio, por grama de cabelo. 

 
Nesse sentido, pode-se afirmar que essa quantidade de mercúrio corresponde a: 
(Massa atômica: Hg = 200) (Nº. de Avogadro = 6,0 x l0–23) 

 

A) 1,5 x 1017  átomos de Hg. 
 

B) 1,5 x 1023  átomos de Hg. 
 

C) 2,5 x 106 átomos de Hg. 
 

D) 150 bilhões de átomos de Hg. 
 

QUESTÃO 43 

 
A corrosão eletroquímica opera como uma pilha. Ocorre uma transferência de elétrons quando dois metais 
de diferentes potenciais são colocados em contato. O zinco ligado à tubulação de ferro, estando a tubulação 
enterrada – pode-se, de acordo com os potenciais de eletrodo –, verificar que o anodo é o zinco, que logo 
sofre corrosão, enquanto o ferro, que funciona como cátodo, fica protegido. 
Dados: potenciais-padrão de redução em solução aquosa: 
Temperatura = 25ºC; pressão = 1 atm; concentração da solução no eletrodo = 1,0 M 
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(aq) (aq) 

 

Semi reação  ∆ Eº (volt) 
Zn2+ + 2e → Zn(s) – 0,763 
Fe2+ + 2e → Fe(s) – 0,440 

 
Assinale a equação global da pilha com a respectiva ddp da mesma: 

 

A) 

B) 

C) 

D) 

 
QUESTÃO 44 

 

Considere algumas transformações que ocorrem no ambiente: 
 

I. Formação de dióxido de enxofre: S(s) + O2 (g) → SO2(g) 

 
II. Interação da “chuva acida” com mármore: 2H+ + CaCO3(s) → CO2(g) + H2O(l) + Ca2+ 

 

III. Interação do monóxido de nitrogênio com ozônio (na estratosfera): NO(g) + O3(g) → NO2(g) + O2(g) 

Dos processos descritos, reconhece-se interação que envolve oxirredução em: 

A) I, somente. 
 

B) II, somente. 
 

C) III, somente. 
 

D) I e III, somente. 
 

QUESTÃO 45 

 
O gráfico abaixo representa o acompanhamento da concentração dos reagentes e dos produtos de uma 
reação tipo A(aq) + B(aq) → C(aq) + D(aq), que ocorre no sentido da esquerda para a direita, partindo do tempo 
zero. 

 
Considerando que o gráfico mostra que as concentrações dos reagentes são sempre iguais entre si, assim 
como as concentrações dos produtos, é correto afirmar que a constante de equilíbrio dessa reação é igual 
a: 

 
A) 1/16. 

 
B) 1/4. 

 
C) 4. 

 
D) 16. 
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QUESTÃO 46 

 

 

 

Um composto orgânico pode apresentar mais de uma função química em sua fórmula estrutural. Um 
exemplo disso é a substância chamada capsaicina, presente em vários tipos de pimenta. A capsaicina 
provoca aquela sensação picante em nossa língua quando ingerimos um alimento apimentado. A fórmula 
estrutural da capsaicina foi elucidada pelos cientistas em 1919 e é representada por 

 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta SOMENTE funções químicas oxigenadas nesse composto. 

 
A) cetona e álcool. 

 
B) cetona e benzeno. 

 
C) fenol e éter. 

 
D) amida e cetona. 

 

QUESTÃO 47 

 
O pH tem uma importância significativa nos processos de laboratório, da indústria e dos organismos vivos. 
Ele pode ser avaliado de forma simples, usando-se substâncias chamadas indicadores. O indicador ácido- 
base alaranjado de metila tem o intervalo de viragem (mudança de coloração) como o que se apresenta na 
figura a seguir, que indica a cor em função do pH: 

 

As figuras abaixo apresentam soluções com as respectivas concentrações de OH–. 
 
 

 
Quando são colocadas gotas do indicador em cada uma das soluções, a que se torna vermelha é a: 

 

A) I. 
 

B) II. 
 

C) III. 
 

D) IV. 
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QUESTÃO 48 
 

O metano (CH4), conhecido como gás natural, pode ser substituído pelos combustíveis gasolina e/ou álcool 
(etanol). Dadas as entalpias – padrão de formação das seguintes substâncias: 

 

 
o calor, em KJ, envolvido na combustão completa de 0,5 mol de metano, ocorre com: 

 
A) liberação de 802,3. 

 
B) absorção de 802,3. 

 
C) absorção de 475,9. 

 

D) liberação de 401,1. 
QUESTÃO 49 

 

Quanto mais cedo o paciente usar altas doses de radiação beta, maior será a possibilidade de atrasar ou 
até mesmo de frear o avanço da esclerose múltipla, segundo pesquisa publicada no New England Journal 
of Medicine, em setembro de 2000. Sendo assim podemos imaginar o Bi-210 como uma possível alternativa 
para o tratamento da esclerose múltipla. Se, após 1 hora, a radiação do Bi-210 diminui para 12,5% do valor 
inicial, a sua meia-vida é de 

 
A) 20 minutos. 

 
B) 50 minutos. 

 
C) 30 minutos. 

 
D) 60 minutos. 

 

QUESTÃO 50 

 
I. A chuva ácida é um problema ambiental que atinge os grandes centros industriais. A liberação de óxidos 

de enxofre na queima de combustível em larga escala é uma das principais causas desse problema. 
Para evitar que esses gases sejam despejados na atmosfera, as fábricas devem utilizar filtros contendo 
X. 

 

II. O suco gástrico é o responsável pela etapa de digestão que ocorre no estômago. Esse suco contém 
uma solução aquosa de ácido clorídrico e as enzimas responsáveis pela hidrólise das proteínas. Uma 
disfunção comum no estômago é o excesso de acidez, causando azia e gastrite. Para combater o 
excesso de acidez no estômago, pode-se tomar Y como medicamento. 

 
III. Os refrigerantes são soluções que contêm grande quantidade de açúcar, tornando-se um meio propício 

para o desenvolvimento de fungos e bactérias. Para conservá-los, é necessário manter o seu pH baixo 
(em torno de 3) e, para isso, é geralmente utilizado Z. 

 
A alternativa que apresenta as substâncias adequadas para as situações descritas é 

 
 

A) 

B) 

C) 

D) 
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1 D 
2 D 
3 D 
4 C 
5 B 
6 D 
7 A 
8 C 
9 B 

10 B 
11 A 
12 A 
13 B 
14 C 
15 B 
16 A 
17 C 
18 D 
19 B 
20 D 
21 B 
22 B 
23 D 
24 A 
25 D 
26 C 
27 A 
28 D 
29 B 
30 D 
31 C 
32 C 
33 A 
34 D 
35 A 
36 D 
37 C 
38 A 
39 D 
40 C 
41 C 
42 A 
43 B 
44 C 
45 D 
46 C 
47 C 
48 D 
49 A 
50 A 

 


