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VAGAS REMANESCENTES 

QUESTÃO 1 
 
(...) havia o horror da flor se entregando lânguida e 
asquerosa às suas mãos. (...) Perto da lata de lixo, 
esmagou com o pé a formiga. O pequeno assassinato da 
formiga. (...) O horror dos besouros inexpressivos. Ao redor 
havia uma vida silenciosa, lenta, insistente. Horror, horror.  
(Clarice Lispector, Amor, em Laços de família. São Paulo, Rocco, 
2009, p. 28.) 
 
No texto citado, Ana, personagem principal da narrativa, 
sente-se deslocada e inquieta com a vida familiar após um 
acontecimento inusitado. Esse acontecimento 
 

a) alterou inicialmente a rotina doméstica da personagem, 

ao subtrair sua tranquilidade costumeira e lhe permitir 

observar com intensidade sua vida pessoal. 

 

b) mudou definitivamente a relação da personagem com 

sua família, pois ela deixou de zelar pelo bem-estar de 

seu filho. 

 

c) revelou à personagem o  verdadeiro significado do 
casamento, pois ela nunca desejou o destino da vida 
doméstica. 

 
d) transformou parcialmente a vida familiar da 

personagem, que foi incapaz de organizar e cuidar das 

tarefas domésticas.  

 
 

QUESTÃO 2 
 
Quanto ao conto Negrinha, de Monteiro Lobato, é correto 
afirmar que:  
 

a) O encontro com as sobrinhas de dona Inácia é 
marcado prioritariamente pela tomada de consciência 
por parte da personagem Negrinha de seu status de 
coisa, levando-a à resignação absoluta e à aceitação 
de sua condição, o que acaba conduzindo-a à morte.  

 
b) Negrinha é duas vezes comparada à imagem de um 

gato e as sobrinhas de dona Inácia são caracterizadas 
como “cachorrinhos novos”. Essas comparações 
aproximam a caracterização de tais personagens e 
igualam o universo infantil representado no conto.  

 
c) No dia em que se descobre criança, Negrinha percebe 

também que tinha uma alma e, por sentir-se “elevada à 
altura de ente humano”, recusa-se a aceitar a condição 
a que era submetida, lutando por sua libertação.  

 
d) A tomada de consciência de seu caráter humano 

conduz a personagem Negrinha à morte, uma vez que 
resulta na certeza de que seria impossível tornar a 
viver a vida de coisa, apesar de isso ser inevitável. 

 
 

QUESTÃO 3 
 
Leia com atenção o texto abaixo. 
 
Psoríase e Demais Doenças de Pele – o corpo fala 

A conexão da pele e do psiquismo é um dos ramos da 
psicossomática que mais merece destaque. Tal disciplina 
recebe o nome de Psicodermatologia, e integra 
conhecimentos médicos e psicológicos no tratamento das 
doenças de pele. Isso vem sendo uma forte tendência, 
uma vez que os sintomas não podem ser entendidos de 
forma isolada, pois a ciência, bem como os avanços da 
psiconeuroimunologia, enxergam o ser humano de forma 
completa, através de uma interdependência mente-corpo 
(Adaptado de Ludwig et al., 2008).  
(Disponível em http://www.nathaliapaccola.com.br/. Acessado em 
10/08/ 2015.) 

 
A palavra Psicodermatologia, que aparece no início do 
texto, é formada pela união de duas outras: psicologia + 
dermatologia. Identifique outra palavra do texto composta 
pelo mesmo processo:  
 

a) psiconeuroimunologia. 
 
b) psicossomática. 
 
c) farmacêutica. 
 
d) psoríase. 
 
 

QUESTÃO 4 
 
Leia o soneto de Camões a seguir para responder à 
questão. 
 
Pede o desejo, Dama, que vos veja. 
Não entende o que pede; está enganado. 
É este amor tão fino e tão delgado, 
que, quem o tem, não sabe o que deseja. 
 
Não há cousa a qual natural seja 
que não queira perpétuo o seu estado; 
não quer logo o desejo o desejado, 
por que não falte nunca onde sobeja. 
 
Mas este puro afeito em mim se dana; 
que, como a grave pedra tem por arte 
o centro desejar da Natureza, 
 
assi o pensamento, pela parte 
que vai tomar de mim, terrestre, humana, 
foi, Senhora, pedir esta baixeza. 
 
Sobre o significado da experiência amorosa nesse poema 
de Camões, é correto afirmar que: 
 

a) O desejo avilta o amor puro, por isso é melhor 
esconder nossos sentimentos da mulher amada. 

 

b) O desejo é contingente, passageiro e impuro, por isso 
precisamos adiar a sua realização infinitamente. 

 

c) O desejo é vencido pelo amor verdadeiro, que é 
duradouro e satisfaz o coração humano. 

 

d) O desejo é contraditório: se, por um lado, nos faz 
querer o desejado, por outro, desconhece o que quer.  

 
 

http://www.nathaliapaccola.com.br/


VAGAS REMANESCENTES 

QUESTÃO 5 
 

 
 

(Disponível em https://www.facebook.com/quebrandootabu.) 

A charge acima foi publicada na página “Quebrando o 
Tabu”, no facebook, acompanhada da seguinte afirmação: 
“Ser diferente não é fácil... ” 

Glossário: 

Hashis: palitinhos, pauzinhos ou varetas utilizados como 
talheres em países do Oriente, tais como: China, Japão e 
Coreia. 

Se considerarmos os sentidos produzidos pela charge e 
pela afirmação que a acompanha, pode-se afirmar que: 

a) Não é fácil para os ocidentais comer com hashis, 
assim como fazem os japoneses, chineses e 
coreanos. 

 

b) “Ser diferente não é fácil” refere-se ao garfo e à 
faca, talheres distintos utilizados pelos ocidentais 
por influência dos europeus. 

 

c) O “ser diferente” leva em conta uma questão 
cultural: no Ocidente é mais fácil comer com garfo e 
faca; no Oriente é mais fácil comer com hashis.  

 

d) Entre os hashis não há distinção, são talheres 
idênticos e de fácil manuseio, diferentemente do 
garfo e da faca, que são complexos. 

 
 

QUESTÃO 6 
 
A quantidade de números naturais entre 100 e 999 em cuja 

representação decimal não ocorre o algarismo 9 é igual a  
 

a) 800. 

 

b) 648. 

 

c) 720. 
 

d) 729. 

 
 

QUESTÃO 7 
 
A função 𝑓(𝑥) = ln(ln(𝑥2 − 6𝑥 + 𝑎)), em que ln denota o 
logarítmo natural e 𝑎 é um número real, está definida para 

todo número real 𝑥. Podemos afirmar corretamente que  

   
a) 𝑎 > 10. 

 
b) 𝑎 = 10. 

 
c) 𝑎 < 9. 

 
d) 𝑎 = 9.  
 
 

QUESTÃO 8 
 
No triângulo 𝐴𝐵𝐶, exibido na figura abaixo, o valor da razão 

𝐴𝐵/ 𝐵𝐶 é igual a 

 
a) 2sen 𝜃. 

 

b) 
1

2
sec 𝜃. 

 

c) 
1

2
cos 𝜃. 

 

d) 2cos 𝜃. 

 
 

QUESTÃO 9 
 
Considere um paralelepípedo retângulo no qual a soma 
dos comprimentos de todas as arestas é igual a 52 𝑐𝑚 e 

cuja área total da superfície é igual a 144 𝑐𝑚2. O 

comprimento da diagonal principal desse paralelepípedo é 
igual a 
 

a) 7 𝑐𝑚. 

 

b) 5√2  𝑐𝑚. 
  

c) 5 𝑐𝑚. 

 

d) 6√2 𝑐𝑚. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/quebrandootabu


VAGAS REMANESCENTES 

QUESTÃO 10 
 
Considere o polinômio 𝑝(𝑥) = 𝑥3 + 2𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏, em que 𝑎 

e 𝑏 são números reais. Se 𝑝(−1) = 0  e 𝑝(1) = 2, então 
 

a) 𝑝(𝑥) = (𝑥 + 1)(𝑥2 − 4𝑥 + 4). 

 

b) 𝑝(𝑥) = (𝑥 + 1)(𝑥2 − 𝑥 + 1). 

 

c) 𝑝(𝑥) = (𝑥 + 1)(𝑥2 − 5𝑥 + 6). 
 

d) 𝑝(𝑥) = (𝑥 + 1)(𝑥2 + 𝑥 − 1). 

 
 

 

QUESTÃO 11  
 
As imagens abaixo representam estruturas presentes em 
células. 
 

  
1 2 

  
3 4 

 
Assinale a alternativa em que as estruturas estão 
organizadas em ordem crescente do tamanho real. 
 

a) 2, 1, 3, 4. 
 

b) 2, 4, 3, 1. 
 

c) 3, 2, 1, 4. 
 

d) 3, 4, 2, 1. 
 
 

QUESTÃO 12 
 
A tequila, famosa bebida destilada mexicana, é feita da 
polpa de uma planta de folhas longas, duras e espinhosas, 
o agave-azul (Agave tequilana). Típica do deserto, essa 
planta cresce em solos pobres e arenosos em parte graças 
aos nutrientes produzidos por bactérias endofíticas nativas 
da planta, que vivem no interior de suas células.  
(Adaptado de http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/04/10 
/na-hora-do-aperto/.) 

 
De acordo com o texto, é correto afirmar que 
 
 
 
 
 

a) a planta e a bactéria têm uma relação harmônica, por 
dependerem uma da outra para viver. 

 

b) a planta e a bactéria têm uma relação de inquilinismo, 
pois ambas são beneficiadas pela associação. 

 

c) esse caso envolve uma relação de parasitismo, pois as 
bactérias vivem no interior das células das plantas. 

 

d) esse caso envolve uma relação intraespecífica, pois 
envolve uma bactéria endofítica. 

 
 

QUESTÃO 13 
 
Em espécies de abelhas mais sociáveis, genes associados 
à percepção de odores são mais diversos, enquanto genes 
associados à defesa contra doenças são mais escassos. 
De acordo com essas informações, é correto afirmar que 
 

a) a pressão de seleção sobre a imunidade é maior  que a 
pressão de seleção sobre a alimentação. 

 

b) as espécies sociáveis são menos suscetíveis a 
doenças. 

 

c) espécies mais eficientes na busca de alimento foram 
selecionadas naturalmente. 

 

d) o baixo grau de socialização de certas espécies é 
motivado pela ausência de alimento. 

 
 

QUESTÃO 14 
 
Protozooses são doenças causadas por organismos 
unicelulares pertencentes ao grupo dos protistas. Os 
protistas são heterótrofos e podem ser encontrados 
praticamente em todos os ambientes, podendo ser 
espécies de vida livre ou parasitas. Assinale a alternativa 
que indica os organismos classificados como protozoários. 
 

a) Amebas, Giardia, Pseudomonas, Paramecium. 
 

b) Plasmodium, Trypanosoma, Rotíferos, Amebas. 
 

c) Giardia, Amebas, Ascaris, Paramecium. 
 

d) Amebas, Paramecium, Giardia, Trypanosoma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAGAS REMANESCENTES 

QUESTÃO 15 
 
A camada que reveste internamente a câmara ocular é a 
retina, que tem como função gerar 
 

 
 

 
 

a) as imagens na córnea. 
 

b) as imagens na lente. 
 

c) impulsos nervosos por estimulação luminosa. 
 

d) impulsos nervosos por estimulação química. 
 

 

QUESTÃO 16 
 
Assinale a alternativa correta, tendo em vista as massas de 
ar que atuam no território brasileiro. 
 
a) As massas equatoriais têm duas características muito 

distintas: enquanto a mEa é muito úmida, por se formar 
sobre o oceano, a mEc é seca, pois se forma sobre o 
continente, onde a evapotranspiração é limitada. 

 
b) A mPa eventualmente atinge a Região Norte do Brasil, 

causando o fenômeno da “friagem”, que provoca fortes 
geadas na área, enquanto traz fortes chuvas na Zona 
da Mata nordestina, especialmente em janeiro e 
fevereiro. 

 
c) A mTc atua durante o inverno e o verão nas regiões 

Sul, Sudeste e Centro Oeste, sendo responsável por 
trazer a essas áreas temperaturas elevadas e chuvas 
muito intensas, provocando no sul o denominado 
“veranico”, nos meses de inverno. 

 
d) A mTa age durante o ano todo sobre o território 

brasileiro, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e 
Nordeste; é úmida e quente, formando chuvas nestas 
áreas durante boa parte do ano, e, junto com a mPa, 
gera chuvas no litoral nordestino. 

 
 

QUESTÃO 17 
 
Sobre o Pantanal, é correto afirmar: 

a) Trata-se de uma planície que ainda se encontra em 
subsidência, portanto acumulando sedimentos. A 
pecuária é a principal atividade econômica da região. 

 
 

b) Trata-se de uma planície onde há elevada 
disponibilidade de água durante todo o ano, o que 
tornou a cana-de-açúcar a principal atividade 
econômica da região. 

 
c) Apesar de ser uma planície, o escoamento da água 

durante a vazante promove o predomínio de processos 
erosivos e vem redefinindo as atividades agrícolas da 
região. 

 
d) A área está se transformando de uma planície em um 

planalto, possibilitando a atual expansão do cultivo de 
soja e de algodão. 

 
 

QUESTÃO 18 
 
Os processos de acumulação do capital não existem, 
obviamente, fora dos respectivos contextos geográficos, e 
suas configurações são, por natureza, bastante 
diversificadas. Novos espaços e novas relações espaciais 
estão sendo produzidos constantemente. Trata-se de uma 
longa história de destruição criativa sobre a terra. 
(Adaptado de David Harvey, O Enigma do Capital e as Crises do 
Capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2011.)  

 
Sobre o atual processo de “destruição criativa da terra”, é 
correto afirmar: 

 
a) O Estado moderno possui atualmente poucas 

atribuições no processo de reorganização do espaço 
geográfico, na medida em que delega integralmente ao 
mercado a formação de infraestrutura nos territórios 
nacionais. 

 
b) A ascensão do capital globalizado, associada às 

políticas de vertente neoliberal, tem levado à 
cientificização da agricultura, ao crescimento urbano 
generalizado e à remoção das últimas áreas 
florestadas do planeta.  

 
c) O regime fordista existente atualmente, que aumenta a 

produção e eleva a absorção de força de trabalho nas 
linhas de montagem das fábricas, é o motor da 
reestruturação de grandes áreas metropolitanas do 
planeta. 

 
d) A forte migração de populações rurais para as cidades 

desencadeou, em todos os continentes, aumento do 
preço da terra urbana e redução do preço da terra rural 
em função do esvaziamento demográfico do campo. 

 

QUESTÃO 19 
 
Dois países em conflito, detentores de tecnologia nuclear, 
disputam o território da Caxemira, região em que a maioria 
da população é muçulmana. Esses países são: 
 
a) Bangladesh e Índia. 

 
b) Índia e Paquistão.  

 
c) Afeganistão e Paquistão. 

 
d) Bangladesh e China. 



VAGAS REMANESCENTES 

QUESTÃO 20 
 
Na imagem abaixo há o destaque de uma trilha. Essa trilha 
tem 6 km e é aqui representada com um total de 12 cm.  
 

 
(http://www.mochileiros.com/travessia-serrinha-do-alambari-visconde-
de-maua-rj-abr-14-t94922.html. Acessado em 31/08/2015.) 

 
Qual é a escala da imagem? 

a) 1: 500. 
 
b) 1: 5.000. 
 
c) 1: 50.000. 
 
d) 1: 500.000. 
 

QUESTÃO 21 
 
“A organização da sociedade humana está assentada em 
sua infraestrutura, isto é, sua organização socioeconômica. 
A superestrutura seria a organização política, jurídica, 
ética, entre outras. Sempre que houver mudanças na 
estrutura socioeconômica (relações de produção), tudo 
muda na superestrutura”. Esse pensamento faz parte de 
que corrente filosófica do século XIX? 
 
a) Socialismo utópico. 
 
b) Socialismo científico. 
 
c) Anarquismo. 
 
d) Fenomenologia. 
 
 

QUESTÃO 22 
 
Os romances de José de Alencar expressam questões 
históricas como 
 
a) a representação do índio brasileiro, destacando sua 

ignorância e seu atraso cultural em contraponto à elite 
branca, como ocorre na obra Senhora. 

 
b) o tema da miscigenação entre brancos e índios, por 

meio, por exemplo,  de um casal romântico central, 
como ocorre na obra O Guarani. 

 
 

c) a constatação de que o mestiço, nascido do contato 
entre índio e branco, era condenado e perseguido pelo 
preconceito, como ocorre na obra O Mestiço. 

 
d) aspectos comportamentais que foram proibidos pela 

Igreja da época, porque incentivavam a união carnal, 
como apresenta a obra Iracema. 

 

QUESTÃO 23 
 
A Guerra Fria terminou com um forte símbolo: a queda do 
Muro de Berlim e, com ele, do mundo comunista. 
Instaurava-se a chamada Nova Ordem Mundial. Em seus 
desdobramentos ao longo da década de 1990, esta nova 
ordem significou uma mudança do paradigma dominante 
do sistema internacional. 
Sobre o período em questão, é correto afirmar que: 
 
a) O fim da polaridade entre comunismo e capitalismo 

instaurou um período de maior insegurança política, 
mas sem conflitos militares. 

 
b) O capital financeiro instituiu o apelo às políticas de 

identidades culturais como forma de compensar a 
exclusão econômica que assolava os países pobres.  

 
c) As relações entre os países deixaram de ter conflitos 

polarizados entre Leste e Oeste e passaram a ter 
conflitos entre países desenvolvidos e países 
subdesenvolvidos. 

 
d) As polaridades passaram a ser sujeitas a outras forças 

e lógicas, como a globalização, que se relaciona com o 
domínio econômico, e os fundamentalismos, em seus 
aspectos religiosos e culturais. 

 
 

QUESTÃO 24 
 
Por muito tempo, a história política ficou restrita às 
questões vinculadas à dimensão do Estado, da sucessão 
presidencial, dos golpes e contragolpes, etc. Outros temas, 
contudo, associaram-se à noção mais ampla de “política” a 
partir de novas abordagens historiográficas.  
Tendo em vista o período da ditadura militar no Brasil e o 
conceito de história política, é correto afirmar que: 
 
a) É pouco produtivo explorar outras dimensões da 

política para além da esfera estatal, já que o Estado 
ocupado pelos militares era o único ator naquele 
cenário. 

 
b) A ampliação do conceito de política é valiosa, na 

medida em que a dimensão estatal, sob os governos 
militares, diminuiu significativamente, abrindo espaço 
para outras dimensões na vida pública e privada. 

 
c) A ampliação do conceito de política permite examinar 

temas como a invenção do anticoncepcional como 
possibilidade de governo e direito sobre o próprio corpo 
e, portanto, como política. 

 
d) Entre 1964 e 1985, a repressão por parte dos governos 

militares impediu efetivamente quaisquer 
manifestações políticas que não estivessem previstas 
pelo Estado, restringindo a política à dimensão estatal. 

http://www.mochileiros.com/travessia-serrinha-do-alambari-visconde-de-maua-rj-abr-14-t94922.html
http://www.mochileiros.com/travessia-serrinha-do-alambari-visconde-de-maua-rj-abr-14-t94922.html


VAGAS REMANESCENTES 

QUESTÃO 25 
 
Associado com frequência à Constituição de 1988, o tema 
da cidadania tem presença marcante no debate político, 
social e cultural.  
Assinale a afirmação correta. 
 
a) Cidadania é um conceito que varia de acordo com o 

tempo e o espaço, mas que pressupõe, de modo geral, 
a existência de direitos políticos, civis e sociais. 

 
b) Cidadania é um conceito universal e invariável, cuja 

premissa fundamental é que haja participação de todos 
na vida pública de um país. 

 
c) Cidadania é um conceito histórico, que se fundamenta 

apenas na existência e na defesa de direitos políticos, 
como o de votar e ser votado. 

 
d) Cidadania é um conceito universal originário da 

tradição ocidental moderna e que resguarda, 
principalmente, os direitos políticos num determinado 
Estado. 

 

QUESTÃO 26 
 
Para efetuar um esfoliamento facial, várias substâncias 
podem ser utilizadas. Geralmente, essas substâncias 
apresentam caráter ácido em meio aquoso. Considere a 
substância representada abaixo por sua fórmula estrutural. 
De acordo com essa fórmula, e levando em conta as 
interações intermoleculares com a água, pode-se afirmar 
corretamente que essa substância  
 
 
 
 
 
 
 
a) seria apropriada para um esfoliamento, pois ela é bem 

solúvel em água e sua solução aquosa apresenta um 
pH abaixo de 7, devido à presença do grupo carboxila. 

 
b) seria apropriada para um esfoliamento, pois ela é pouco 

solúvel em água e sua solução aquosa apresenta um 
pH abaixo de 7, devido à presença do grupo hidroxila. 

 
c) não seria apropriada para um esfoliamento, pois ela é 

bem solúvel em água, mas sua solução aquosa 
apresenta um pH acima de 7, devido à presença do 
grupo hidroxila. 

 
d) não seria apropriada para um esfoliamento, pois ela é 

pouco solúvel em água e sua solução aquosa 
apresenta um pH acima de 7, devido à presença do 
grupo carboxila. 

 
 

QUESTÃO 27 
 
O acetato de chumbo II, Pb(C2H3O2)2.3H2O, é uma 
substância utilizada em alguns tipos de tinturas de cabelo. 
A legislação permite uma concentração máxima de 
chumbo igual a 0,6 gramas por 100 mL de solução. 

Considerando essas informações, pode-se afirmar 
corretamente que, na preparação de 100 mL de uma 
tintura de cabelo, utilizam-se no máximo 
 
a) 0,60 g de Pb(C2H3O2)2.3H2O. 
 
b) 6,0 g de Pb(C2H3O2)2.3H2O. 
 
c) 1,09 g de Pb(C2H3O2)2.3H2O. 
 
d) 0,77 g de Pb(C2H3O2)2.3H2O 
 
Dados de massas molares em g mol

-1
: Pb=207, C2H3O2=59 

e H2O=18. 
 
 

QUESTÃO 28 
 
Próteses mecânicas podem ser confeccionadas em 
diversos materiais, geralmente de alta resistência 
mecânica, baixa densidade e alta compatibilidade orgânica, 
ou seja, materiais que apresentem baixa toxicidade e baixa 
rejeição. Um material que cumpre bem todos esses 
requisitos é o denominado “osso artificial” produzido a 
partir de hidroxiapatita, um sal duplo constituído pelos íons 
Ca

2+
, PO4

3-
 e OH

-
. Com base nessas informações, a 

hidroxiapatita pode ser representada corretamente pela 
fórmula  
 
 
a) Ca(PO4)(OH). 
 
b) Ca3(PO4)2(OH). 
 
c) Ca6(PO4)3(OH)2. 
 
d) Ca10(PO4)6(OH)2. 

 
 
 

QUESTÃO 29 
 
Um tipo de chuva ácida deve-se à presença de gases de 
enxofre. Um desses gases é o dióxido de enxofre (SO2), 
que, na reação com o oxigênio da atmosfera, leva à 
formação do trióxido de enxofre (SO3), conforme equação 
abaixo. A variação de entalpia dessa reação é de -95 
kJ/mol. Considere um sistema fechado, que contém esses 
gases em equilíbrio. Com base nas informações dadas, 
pode-se afirmar corretamente que a quantidade de produto 
seria aumentada, 
  

SO2(g)   + ½ O2(g) → SO3(g)  
 
 
a) aumentando-se a temperatura e diminuindo-se o 

volume. 
 
b) diminuindo-se ambos, temperatura e volume.  
 
c) aumentando-se ambos, temperatura e volume. 
 
d) diminuindo-se a temperatura e aumentando-se o 

volume. 
 



VAGAS REMANESCENTES 

QUESTÃO 30 
 
Refrigerantes contêm gás carbônico dissolvido em água. A 
liberação desse gás no momento da ingestão do 
refrigerante provoca uma sensação diferenciada no interior 
da boca e da garganta. Levando em conta as propriedades 
químicas do gás carbônico, é correto afirmar que a sua 
presença no refrigerante faz com que ele apresente um 
caráter  

 
a) ácido, que se explica pela equação:  

CO2(g) + H2O(l) → HCO3
-
(aq) + H

+
(aq). 

   
b) básico, que se explica pela equação:  

CO2(g) +2H2O(l) → H2CO3(aq) + 2OH
-
(aq). 

 
c) básico, que se explica pela equação:  

CO2(g) + H2O(l) → HCO3
-
(aq) + OH

-
(aq). 

 
d) ácido, que se explica pela equação: 

 CO2(g) + H2O(l) → CO2(aq) + OH
-
(aq) + H

+
(aq). 

 

QUESTÃO 31
 
A maioria dos equipamentos eletrônicos possui um seletor 
de tensão, que permite o uso do equipamento em tensões 
de 110 V a 240 V. Isso é obtido com um dispositivo que 
automaticamente se ajusta à tensão de entrada mediante 
circuitos indutivos. Um efeito semelhante pode ser obtido 
com um divisor de tensão resistivo, como o ilustrado na 
figura abaixo. A potência dissipada em cada um dos 

resistores R = 1100 , quando a tensão de entrada for de 
220 V, vale, respectivamente, 

 
a) 5,5 W e 5,5 W. 
 

b) 11 W e 5,5 W. 
 

c) 11 W e 11 W. 
 

d) 5,5 W e 11 W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32
 
O Relógio Astronômico de 
Praga (1410) é um dos 
relógios mais antigos e bem 
elaborados já construídos. 
Uma das suas principais 
curiosidades é a “A 
Caminhada dos Apóstolos”, 
em que, de hora em hora, as 
figuras dos apóstolos passam 
por pequenas janelas no topo 
do relógio.   
A figura a seguir representa a 
passagem de um apóstolo 
pela janela. O tempo que ele 
leva para percorrer o 
comprimento de arco d é t = 
1,5 s. Se o apóstolo executa 
um movimento circular 
uniforme com velocidade 

angular  = 0,5 rad/s, o 
comprimento d será igual a 
 

 
a) 0,40 m. 
 

b) 0,60 m. 
 

c) 1,20 m. 
 

d) 1,75 m. 
 
 

QUESTÃO 33
 
Balões de ar podem ser tanto artefatos decorativos quanto 
instrumentos usados em observações meteorológicas. 
Para subir até a altura desejada, o balão é preenchido com 
um gás menos denso que o ar que o circunda. Considere 
um balão esférico, de massa desprezível quando vazio, de 
volume V = 3,0 x 10

-3
 m

3
 preenchido com um gás de 

densidade igual a d = 0,2 kg/m
3
. Para que o balão suba, o 

módulo do empuxo total exercido pelo ar sobre o balão 
deve ser maior que 
 

a) 9,0 x 10
-5

 N. 
 

b) 7,0 x 10
-4

 N. 
 

c) 6,0 x 10
-3

 N. 
 

d) 1,5 x 10
-2

 N. 
 

http://muitosdestinos.com/wp-content/uploads/2014/04/relogio-astronomico-de-praga-7-e1396452901670.jpg


VAGAS REMANESCENTES 

QUESTÃO 34
 
A equação de Torricelli é muito utilizada em soluções de 
problemas de movimento uniformemente variado. Além de 
dar nome a essa equação, Evangelista Torricelli (1608-
1747) destacou-se também como matemático, colaborou 
com Galileu na discussão de modelos planetários e foi o 
inventor do barômetro, havendo, inclusive, uma unidade de 
pressão que leva o seu nome abreviado, Torr. 

Usando a equação de Torricelli, pode-se concluir que a 
aceleração escalar de um ponto material, cuja velocidade 
escalar varia de 8,0 m/s para 12,0 m/s após se deslocar 
20 m, vale 
 
 

a) 5,0 m/s
2
. 

 

b) 4,0 m/s
2
. 

 

c) 2,0 m/s
2
. 

 

d) 0,5 m/s
2
. 

 
 
 

QUESTÃO 35
 
A escala de temperatura Fahrenheit (°F) foi proposta por 
Daniel Gabriel Fahrenheit em 1724. Essa escala foi 
utilizada principalmente pelos países que foram 
colonizados pelos britânicos. Atualmente, seu uso se 
restringe a poucos países de língua inglesa, como os 
Estados Unidos, que mantêm a escala sem motivo 
aparente. 

Na escala Fahrenheit (°F), o ponto de solidificação da água 
à pressão ambiente ocorre a 32°F, o que corresponde a 
0°C (escala Celsius). Já o ponto de ebulição da água 
ocorre a 212°F, o que corresponde a 100°C. Há uma única 
temperatura em que as escalas Celsius e Fahrenheit, 
ambas lineares, coincidem. Essa temperatura é igual a 

a) 40
0
C. 

 
b) 18

0
C. 

 
c) -18

0
C. 

 
d) -40

0
C. 

 
 

QUESTÃO 36 
 

 
(Fonte: https://garfield.com/comic/2015-08-03.) 

 

A tirinha sugere que Garfield  
 
a) irrita-se com quem o ajuda.  

 
b) irrita-se com quem não o ajuda.  

 
c) agradece os favores que recebe. 

 
d) não agradece os favores que recebe.  

 
 

 

QUESTÃO 37 
 

What makes magic funny?  

 
Magic audiences not only laugh at the magician’s jokes, but 
also at the magical effects themselves: the reading of a 
spectator’s mind, the disappearance of a coin into thin air, 
among others.  
Why should magic often induce laughter?  
An opinion article published this month offers a possible 
answer. Humor happens when: 1) something seems 
threatening, negative or wrong, but at the same time 2) 
acceptable, safe and okay, and 3) the two interpretations 
occur simultaneously. In other words, that humor arises 
from benign violations.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Adaptado de http://blogs.scientificamerican.com/illusion-chasers/ 
what-makes-magic -funny/.) 

 
 
O show de mágica faz as pessoas rirem porque é: 
  
a) não ameaçador e,  ao mesmo tempo,  seguro. 

  
b) negativo e, ao mesmo tempo, ameaçador. 

 
c) não ameaçador e, ao mesmo tempo, violento. 
 
d) ameaçador e, ao mesmo tempo, seguro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
 

https://garfield.com/comic/2015-08-03
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QUESTÃO 38  
 

MY RULES 

 

If you want to marry me, here’s what you’ll have to do: 

You must learn how to make a perfect chicken-dumpling stew 

And you must sew my holey socks, 

And soothe my troubled mind, 

And develop the knack for scratching my back, 

And keep my shoes spotlessly shined. 

And while I rest you must rake up the leaves, 

And when it is hailing and snowing 

You must shovel the walk ... and be still when I talk, 

And – hey – where are you going? 

 
(S. Silverstein, Where the Sidewalk Ends. New York: Harper & Row, 
Publishers,  1974, p. 74.) 

 
A pessoa que se expressa no poema poderia ser 
considerada  
 

a) sonhadora, porque lista todas as características que 
espera encontrar em um par também sonhador. 
 

b)  tolerante, porque lista todas as características que 
espera encontrar em um par bem diferente dela.  
 

c) exigente, porque  lista todas as características que 
espera encontrar em  um par ideal.  

 

d) brincalhona, porque lista todas as características que 
não espera encontrar  em um par ideal.  

 
 

 

QUESTÃO 39 
 

On my way to being a scientist 
 
In the early 2000, I was at work at a recruitment company in London 
when I got a phone call. It was my mother. She told me that my sister 
had had a brain hemorrhage, and was critically ill. I ran home, packed a 
bag and took a train to the hospital, arriving just as my sister came out of 
surgery. She was in a bad condition, the doctors said. The operation had 
been complicated and there was no way of knowing if she would ever 
wake up. She did not regain consciousness for many days. 
I stayed at the hospital for the entire time. Why could no one tell us what 
was going on? I assumed that some people, somewhere, knew a great 
deal about the brain and how it worked. I thought that the problem must 
have to do with the distribution of the relevant information – if there were 
more neurologists and psychologists, then more could be done for 
people who were ill. It seemed to me that the job that I had been doing 
for five years was not as important as this sort of aspiration.  
My sister began to get better, and after about two weeks she was 
allowed to go home. I went back to my life in London, relieved but 
determined. I decided to take a master’s degree in neuropsychology, 
with the aim of becoming a clinical psychologist. I became a scientist 
instead – by accident. 

(Adaptado de Nature, May 9, 2013, vol. 497, p. 277.) 

 
 

Qual foi o evento que levou o autor a mudar de profissão?  
 
a) Sua irmã teve uma hemorragia cerebral grave, foi 

operada e ficou inconsciente por muitos dias. 
 
b) Sua irmã bateu a cabeça ao descer do trem, teve uma 

hemorragia grave e ficou inconsciente por muitos dias. 
 

c) Sua irmã teve um problema no cérebro, foi operada, 
teve complicações e não recuperou a consciência.  
 

d) Sua irmã teve um problema no cérebro que se 
complicou porque os médicos não sabiam o que fazer.  

 
 

QUESTÃO 40 
 
 
O que, nesse evento, foi determinante para a tomada de 
decisão do autor?  
 
a) A falta de informações sobre a condição da irmã 

enquanto ela estava no hospital. 
 

b) A falta de pessoas com conhecimentos sobre o 
funcionamento do cérebro. 
 

c) A falta de pessoas para cuidar da irmã no hospital. 
 

d) A falta de vontade das pessoas em dar informações 
sobre a condição da irmã no hospital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


