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Duração da Prova: 4 horas  
 

 

 

II  ––  LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  EE  LLIITTEERRAATTUURRAA  BBRRAASSIILLEEIIRRAA  
 

 
 
Leia o texto a seguir, para responder às questões de 1 a 5.  
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Cães de apartamento 
 

      Quem me conhece bem certamente conheceu Virgínia Ebonny Spots, que foi talvez a mais nobre e 
linda dálmata da cidade, descendente de campeões nacionais e internacionais da raça. Posso ter uma 
ascendência modesta, meus avós eram imigrantes, mas minha cadela vinha de respeitável linhagem de cães 
britânicos, tendo seu avô conquistado importante medalha de ouro numa tarde inesquecível em que a 
própria rainha esteve presente. 
      Virgínia, nascida num canil do Jardim América, nunca competiu, mas seu pedigree dava-lhe ares de 
refinamento e fidalguia tão pronunciados que não seria exagero tratá-la de Vossa Excelência. Recebia 
minhas visitas urbanamente, gostava de pratos sofisticados, antes de dormir dava uma lambida de boa-
noite nos presentes e mesmo o gato do vizinho, sobre o muro, não despertava sua ira, simplesmente um 
silencioso e ativo desprezo. 
      Os vaivéns da sorte, o destino e seus lances, provocaram uma mudança na minha vida e na de 
Virgínia, que viu trocada nossa cobertura por um apartamento pequeno. Além do espaço limitado, que a 
obrigava a passar horas à janela, último prazer de uma solteirona, teve também de enfrentar as ameaças 
dos que não admitem a existência de cachorros em edifícios residenciais. 
      O meu amigo Cláudio Curimbaba, que também tinha uma cadela no apartamento, sofreu como 
poucos a pressão de um zelador chato. Queria que ele se livrasse do animal, sua paixão, de qualquer 
maneira. Resultou numa ação judicial. Cláudio até chorou. Lágrimas que sugeriram ao seu advogado o 
tema da defesa: dependência afetiva. Não sei se o caso chegou a julgamento. O fato é que o dependente 
de um afeto e seu cocker spaniel viveram felizes até que a morte os separou. 
      A altiva Virgínia Ebonny Spots também foi alvo dessa rasteira discriminação, mais comum no 
Terceiro Mundo. Aqui, onde a maior parte da população leva vida de cachorro, o amor aos cães é, 
contraditoriamente, muito menor e mais cercado de preconceitos. Qualquer latido fora de hora causa 
profunda irritação e logo alguém vai procurar o zelador para que o regulamento seja obedecido. Parece 
haver uma Gestapo destinada a localizar cães em prédios de apartamentos. Argumentam que cachorros 
devem morar em casas onde não incomodam os vizinhos, zelar pela segurança dos donos ou trabalhar na 
Polícia Militar. Robôs da defesa do patrimônio. Se alguém lembrar que as crianças desenvolvem seus 
sentimentos e até seu físico brincando com os cachorros, rebatem dizendo que quase todo videogame tem 
cães na lista dos personagens. 
      Virgínia, idosa, morreu antes que crescesse a implicância do edifício. Mas havia lá dramas iguais. 
Algum tempo depois bateram à minha porta, um vizinho do andar, seu Barcelos, que tinha uma pergunta 
aflita a fazer: 
      - O senhor tem ouvido latidos? 
      - Parece que ouvi esta madrugada. 
      - É Janete. Minha poodle. Vive escondida no apartamento.  Eu e minha mulher não vivemos sem 
Janete. Por favor, não apresente queixas. 
      - Pode ficar tranqüilo. Adoro cães. 
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      - Acha que os latidos foram ouvidos noutros apartamentos? 
      Os latidos de Janete eram bem agudos, desses que acordam na madrugada até os que têm sono de 
pedra. 
      Aconteceu o que o apavorado vizinho temia. Ouviram os latidos. O síndico me deteve à porta: 
      - Parece que tem cachorro no seu andar. 
      Desabei a rir, criando enigma e suspense. 
      - É no 26. 
      - Tem cachorro lá? 
      - Cachorro? - repeti, ainda rindo. - Não, absolutamente. Também pensei que tivesse. Fui enganado. 
      - Ouvi perfeitamente latidos nas últimas noites... 
      - Perfeitamente, sim. Seu Barcelos é um grande imitador de animais. Cachorro até que não é sua 
melhor imitação. 
      Nunca o ouviu imitar corvo e arara? 
      O síndico abriu um sorriso relaxado. 
      - Arara? Duvido que imite melhor que eu. Vamos subir pro 26. Quero ver quem é melhor nisso. 
 

REY, Marcos. Cães de apartamento. In: O coração roubado e outras crônicas. São Paulo: Ática, 2003, p. 54-56. (Para Gostar de Ler, v.19)

 

 1. No texto, registram-se fatos que envolvem cães 
em edifícios residenciais. De acordo com a 
opinião do narrador, é correto afirmar: 

 
a) Os cães, desde que possuam pedigree, são bem 

aceitos pelos moradores de apartamentos. 
b) Os cães devem ser tratados como pessoas, 

uma vez que têm os mesmos sentimentos que 
um ser humano. 

c) Os cães, na verdade, devem sempre morar em 
casas, pois assim não incomodam os vizinhos. 

d) A presença de cães em apartamentos é uma 
questão polêmica, tendo em vista que nem 
todos os moradores admitem conviver com 
esses animais. 

e) Os apartamentos não precisam de cães, 
porque a segurança dos donos independe da 
ação desses animais. 

 
 

 2. Verifica-se a ocorrência de linguagem figurada no 
fragmento: 

 
a) “Queria que ele se livrasse do animal, sua paixão, de 

qualquer maneira.” (linha 16) 
b) “Não sei se o caso chegou a julgamento.” (linha 18) 
c) “Aqui, onde a maior parte da população leva vida de 

cachorro, o amor aos cães é, contraditoriamente, muito 
menor e mais cercado de preconceitos.” (linhas 21 e 
22) 

d) “Se alguém lembrar que as crianças desenvolvem seus 
sentimentos e até seu físico brincando com os 
cachorros, rebatem dizendo que quase todo videogame 
tem cães na lista dos personagens.” (linhas 26 e 27) 

e) “Virgínia, idosa, morreu antes que crescesse a 
implicância do edifício.” (linha 28) 

 
 

 3. Nessa crônica, o narrador 
 

a) apresenta argumentos que ratificam a ideia de 
que a convivência com cães é insuportável. 

b) faz a narração dos fatos apenas em 3ª pessoa. 
c) expressa-se em linguagem informal com 

graves desvios gramaticais. 
d) usa um vocabulário rebuscado, que dificulta a 

compreensão do texto. 
e) recorre ao discurso direto para registrar a fala 

dos personagens. 
 
 4. No fragmento “[...] antes de dormir dava uma 

lambida de boa-noite nos presentes [...]” (linhas 8 e 9), 
a expressão “antes de dormir” apresenta o mesmo 
sentido da expressão destacada em: 

 

a) “[...] tendo seu avô conquistado importante medalha 
de ouro numa tarde inesquecível ”. (linha 4) 

b) “Além do espaço limitado, que a obrigava a passar 
horas à janela, [...]” (linhas 12 e 13) 

c) “[...] não admitem a existência de cachorros em 
edifícios residenciais [...]” (linhas 13 e 14) 

d) “Não sei se o caso chegou a julgamento.” 
(linha 18) 

e) “[...] alguém vai procurar o zelador para que o 
regulamento seja obedecido [...]” (linha 23) 

 
 

 5. No fragmento “O fato é que o dependente de 
um afeto e seu cocker spaniel viveram felizes até que a 
morte os separou.” (linhas 18 e 19), a expressão “o 
dependente de um afeto” refere-se ao 

 

a) amigo do narrador, Cláudio Curimbaba. 
(linha 15) 

b) zelador chato. (linha 16) 
c) cãozinho cocker spaniel. (linha 19) 
d) vizinho do andar, seu Barcelos (linha 29) 
e) síndico. (linha 38) 

 
 



 UFPB/PRG/COPERVE  UFPB VIRTUAL - 2010 

 3

IIII  ––  RREEDDAAÇÇÃÃOO  
 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 Mantenha fidelidade ao TEMA e ao GÊNERO propostos. 
 Apresente letra legível, utilizando caneta esferográfica com tinta azul ou preta. 
 Faça rascunho, se necessário, na página 4 deste Caderno de Questões. Contudo, O RASCUNHO NÃO 

SERÁ CORRIGIDO. 
 Desenvolva seu texto no espaço indicado na FOLHA DE REDAÇÃO. 

 
Leia 

 
 
 
 
 
 

 

Nesse fragmento da crônica Cães de apartamento, ressalta-se a relação afetiva entre Cláudio Curimbaba e sua cadela 
de estimação. Até que ponto essa dependência afetiva entre o homem e o seu animal é saudável? 
 

Redija um artigo de opinião acerca dessa questão, observando as seguintes orientações: 
 

• Siga a estrutura de um artigo de opinião; 
• Redija seu texto com, no mínimo, 15 linhas e, no máximo, 20 linhas; 
• Use a norma padrão da língua escrita. 

 

 

“O meu amigo Cláudio Curimbaba, que também tinha uma cadela no apartamento, sofreu como 
poucos a pressão de um zelador chato. Queria que se livrasse do animal, sua paixão, de qualquer 
maneira. Resultou numa ação judicial. Cláudio até chorou. Lágrimas que sugeriram ao seu 
advogado o tema da defesa: dependência afetiva.” (linhas 15-18) 
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IIIIII  ––  GGEEOOGGRRAAFFIIAA  GGEERRAALL  EE  DDOO  BBRRAASSIILL  
 

 

 
 6. Os países emergentes de grande dimensão 

territorial e populacional, a exemplo do Brasil e 
da China, precisam investir em obras de 
infraestrutura para promover a dinâmica 
econômica. Para a geração da energia necessária 
às indústrias e às cidades, a usina hidrelétrica 
apresenta-se como uma alternativa viável, face à 
abundância dos rios existentes e à extensão de 
terras disponíveis.  

 
  Sobre a implantação e a importância das usinas 

hidrelétricas, é correto afirmar: 
 
a) A construção de usinas hidrelétricas, 

planejadas em áreas habitadas, acarreta a 
remoção da população para outras áreas sem 
necessidade de indenização. 

b) As áreas naturais mais propícias às 
construções de hidrelétricas são as planícies 
costeiras. 

c) Os grandes centros urbanos são os mais 
indicados para a implantação de hidrelétricas, 
pois o preço da energia fica mais acessível à 
população. 

d) As áreas mais indicadas para a construção de 
usinas hidrelétricas dependem do porte dessas 
usinas e da vazão e extensão dos rios. 

e) As usinas hidrelétricas geram eletricidade para 
a produção econômica, mas utilizam fontes 
não renováveis na geração de energia. 

 
 

 7. As florestas pluviais equatoriais e tropicais 
cobrem extensas áreas da América do Sul e 
Central, da África e da Ásia Meridional.   
 

  Com base na literatura sobre a ação antrópica 
nos sistemas florestais pluviais do mundo, é 
correto afirmar: 
 

a) Na planície do Mekong, no sudeste asiático, o 
clima das monções é responsável pela 
devastação da floresta pluvial da região. 

b) No Brasil, a floresta pluvial tropical, 
conhecida por Mata Atlântica, está menos 
devastada do que a floresta equatorial 
amazônica. 

c) Na Indonésia e na Tailândia, a pressão por 
alimentos tem consumido suas florestas 
pluviais para a expansão dos arrozais. 

d) Nos países subdesenvolvidos, onde há 
ocorrência de florestas pluviais, a preservação 
é garantida pelos governos. 

e) Nos países da África Ocidental, as florestas 
pluviais encontram-se preservadas, pois a 
maioria dos países dessa região produz 
diamantes. 

 

 8. As rodovias Transamazônica e Belém-Brasília 
foram projetadas visando integrar a região norte 
as outras regiões do Brasil, levando empresas 
agropecuárias, mineradoras e fazendeiros para 
essa região. Esse fato gerou inúmeros conflitos 
com os seringueiros, ribeirinhos e os povos 
indígenas que ali habitavam.  

 
  Sobre esses conflitos no processo de ocupação 

da Amazônia, é correto afirmar: 
 
a) As populações ribeirinhas são as mais 

numerosas da Amazônia e, com a construção 
das rodovias, perderam a demarcação de suas 
posses. 

b) As populações tradicionais, que têm na 
extração do palmito a sua subsistência, 
entraram em conflito com as mineradoras 
pela posse dos palmitais. 

c) As populações indígenas foram as mais 
prejudicadas com as estradas, pois a borracha, 
principal produto de exportação das tribos, 
era escoada pelos rios. 

d) Os fazendeiros avançaram suas posses nos 
seringais, gerando a necessidade de 
organização coletiva dos seringueiros, a 
exemplo da liderada por Chico Mendes. 

e) As populações quilombolas amazônicas 
tiveram os seus direitos garantidos após a 
expulsão das empresas agropecuárias da 
região. 

 
 
 

 9. Leia o texto. 
 
  A transição demográfica brasileira nos anos de 

1960/1970 mostrou uma mudança estrutural no 
país. A população, antes rural, passa a se 
concentrar nas cidades que, por sua vez, não 
tinham infraestrutura para tantos imigrantes. O 
preço das moradias nos bairros urbanizados era 
muito alto e, apesar dos planos do Governo para 
a construção de conjuntos habitacionais, os 
imigrantes foram ocupando as áreas 
desvalorizadas pelo capital imobiliário, acirrando 
o crescimento das favelas e das periferias em 
áreas de fragilidade ambiental. O grande número 
de sem-teto nas cidades deu origem a um 
movimento que, desde os anos de 1990, luta por 
moradia e urbanização nas favelas e periferias das 
cidades brasileiras. 
 

  Considerando o exposto, é correto afirmar: 
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a) Os bairros residenciais urbanizados foram os 
mais procurados nas cidades brasileiras, nos 
anos de 1960, pela corrente migratória 
proveniente do campo. 

b) As áreas urbanas desvalorizadas 
economicamente e de risco ambiental, como 
encostas de morros e margens fluviais, foram 
as mais ocupadas pelos imigrantes. 

c) As favelas das cidades brasileiras atualmente 
estão urbanizadas, devido ao movimento dos 
sem-teto pelo direito à moradia e à qualidade 
de vida. 

d) Os movimentos sociais por melhores 
condições de moradia nas cidades foram 
originados nas áreas urbanas mais valorizadas 
pelo capital imobiliário. 

e) As populações migrantes, ao chegarem às 
cidades, foram morar nos conjuntos 
residenciais do governo e, portanto, não 
contribuíram para a formação de favelas. 

 

 10. O espaço regional nordestino teve a sua 
ocupação iniciada no século XVI com a 
ocupação do litoral para a produção de açúcar. 
Nos séculos subsequentes, outras atividades 
econômicas agropecuárias justificaram a 
ocupação das diferentes sub-regiões nordestinas 
até os dias atuais.  

 

  Nesse contexto, identifique uma atividade 
econômica agrícola de relevância na atualidade e 
a sub-região nordestina onde essa atividade 
econômica se desenvolve: 

 

a) Cultivo de algodão no Cerrado. 
b) Criação de gado no Litoral. 
c) Extrativismo vegetal no Sertão. 
d) Cultivo de cacau no Agreste. 
e) Cultivo de cana-de-açúcar na Zona da Mata. 
 

 
 
 

IIVV  ––  HHIISSTTÓÓRRIIAA  GGEERRAALL  EE  DDOO  BBRRAASSIILL  
 

 
 11. O movimento das Cruzadas, iniciado no século 

XI, tinha como primeiro objetivo a retomada, 
pelos cristãos, da região de Jerusalém. 

 
  Sobre esse movimento, é correto afirmar: 
 

a) O controle que o papado detinha sobre todas 
as pessoas que se dirigiam para a terra santa 
foi um fato importante na explicação da 
vitória dos cristãos, já na primeira cruzada. 

b) A Ordem dos Cavaleiros Templários, a 
principal organização bizantina no combate 
aos turcos, palestinos e judeus, foi criada, no 
século XIII, na última etapa das cruzadas. 

c) O grande limite das cruzadas estava no seu 
caráter elitista, que evitava a participação, na 
guerra santa, de pessoas que não pertencessem 
à nobreza ou não tivessem ligação com o clero. 

d) A pregação do Papa Urbano II, no concílio de 
Clermont, foi fundamental para os cristãos 
perceberem a inutilidade dessa guerra santa e 
acabarem, de vez, com a ideia de retomada de 
Jerusalém. 

e) O incremento do comércio, os saques e a 
ambição dos cruzados diminuíram o poder da 
igreja sobre os fiéis que atuavam na região, 
descaracterizando, assim, a chamada guerra 
santa. 

 
 
 
 

 12. A junção entre mercantilismo e absolutismo é 
fundamental para se entender a passagem do 
sistema feudal para o sistema tipicamente 
capitalista. 

 

  Sobre o mercantilismo e o absolutismo, é correto 
afirmar: 

 

a) O mercantilismo tinha, como principais 
características, a liberdade de comércio e a 
livre concorrência; o absolutismo era 
caracterizado pela centralização do poder nas 
mãos do monarca. 

b) O mercantilismo propunha a adoção de 
política protecionista e condenava a 
dominação das metrópoles sobre suas áreas 
de influência; o absolutismo defendia o fim 
do modelo agrário adotado nas colônias. 

c) O mercantilismo computava a riqueza de uma 
nação pelo acúmulo de metais preciosos; o 
absolutismo era pautado na forte 
centralização política e administrativa do 
estado monárquico. 

d) O mercantilismo defendia o monopólio do 
comércio e a adoção de balança comercial 
favorável às colônias; o absolutismo era 
contrário ao fortalecimento de exércitos, para 
não enfraquecer a autoridade do poder real. 

e) O mercantilismo defendia a não intervenção 
do Estado na economia; o absolutismo 
defendia a centralização do poder, garantido 
pela formação e manutenção de exércitos 
regulares. 
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 13. A quadrinha popular, abaixo, retrata bem o 
quadro político da Província de Pernambuco à 
época da Revolta Praieira de 1848/1850. 
 

  “Quem vier a Pernambuco 
  Não há de estar enganado 
  Que, ou há de ser Cavalcanti, 
  Ou há de ser cavalgado.” 
 

  Nesse contexto, é correto afirmar que a Revolta 
Praieira 

 
 

a) marcou o início das agitações sociais e 
políticas após a independência e tinha como 
principal bandeira o fim da escravidão. 

b) tinha, entre seus membros, senhores de 
engenho insatisfeitos com a política 
implementada pelas famílias tradicionais. 

c) recebeu esse título irônico,  pelo fato do 
movimento ter ficado restrito à região agreste 
de Pernambuco. 

d) tinha como principal marca a não participação 
popular, um dos principais motivos do seu 
fracasso. 

e) foi um movimento tipicamente urbano e tinha 
nos pescadores das praias de Olinda e Recife 
suas principais lideranças. 

 
 

 14. Leia, abaixo, a frase atribuída a Aristides Lobo, 
sobre a implantação da República no Brasil.  

 

  “O Povo assistia a tudo bestializado.” 
 
  Essa frase não condiz com as escaramuças que 

esse mesmo povo causaria alguns anos depois, 
nas revoltas urbanas na capital da República. 
Entre essas revoltas, uma ganha destaque pela 
forte participação popular, trata-se da Revolta da 
Vacina. 

 

  Nesse contexto, é correto afirmar que a Revolta 
da Vacina 

 

a) ocorreu no Governo Campos Sales e tinha 
como principal objetivo o combate à política 
higienista, posta em prática pelo Prefeito 
Oswaldo Cruz. 

b) teve total repúdio dos pensadores positivistas 
que consideravam inaceitável a convivência de 
seres humanos no meio a vírus e bactérias. 

c) teve, entre as  motivações para a sua 
ocorrência, a forma como as pessoas eram 
abordadas e os boatos sobre a parte do corpo 
onde seria aplicada a vacina. 

d) não contou com a participação da imprensa, 
já que todos os jornais defendiam o ideário 
higienista e eram favoráveis à vacinação. 

e) contou com a  participação de setores 
militares, o que foi fundamental para a 
derrubada do Governo Rodrigues Alves. 

 
 
 15. A Nova República marcou o início do período de 

redemocratização do Brasil, após mais de 20 anos 
de governos militares. 

 

  Sobre a Nova República, é correto afirmar: 
 

a) Teve em Antonio Carlos Magalhães (BA) e 
José Sarney (MA) os seus principais 
opositores. Isso ocorreu devido à ligação 
desses políticos com os governos anteriores. 

b) Foi fruto de um grande acordo envolvendo 
diversos setores sociais e liderados por dois 
fortes partidos políticos, o PMDB e o PFL. 
Esse último surgiu de uma cisão do partido 
governista. 

c) Rompeu definitivamente com o modelo 
político e econômico que vinha sendo 
implantado pelos militares. A influência do 
PT e do PDT no novo governo afastou os 
setores conservadores do poder. 

d) Marcou o início da política de estabilização 
financeira. O primeiro governo do período 
ficou marcado pela diminuição da dívida 
interna e externa e pelo total controle da 
inflação. 

e) Significou uma transformação radical no 
modelo de desenvolvimento. O plano real que 
congelou preços e salários foi a grande 
bandeira dos partidos governistas e ajudou a 
eleger o Presidente Collor. 
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VV  ––  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
 
 
 16. João e Maria fizeram uma prova com questões 

objetivas do tipo Verdadeiro ou Falso. Sabendo-
se que João e Maria acertaram, respectivamente, 

5
4  e 9

7  do total de questões da prova, é 
correto afirmar que o número mínimo possível 
de questões dessa prova é: 

 

a) 30 c) 40 e) 54 
b) 36 d) 45 

 
 

 17. Para passar o tempo no recreio, Marina propôs a 
suas colegas, Carla e Cristina, a seguinte 
brincadeira: 

 

• Marina pensa em um número e informa esse 
número apenas a Carla; 

• Carla adiciona 15 a esse número, multiplica 
essa soma por 8 e, em seguida, informa a 
Cristina o número obtido com essas 
operações; 

• Cristina deve descobrir qual foi o número que 
Marina informou a Carla. 

De acordo com o exposto, se Marina informar 
um número x  a Carla e esta informar a Cristina 
um número y, é correto afirmar: 

 

a) 
8
120+

=
yx  d) 

8
15−

=
yx  

b) 
8
120−

=
yx  e) 

8
90−

=
yx  

c) 
8
15+

=
yx  

 
 
 18. No Natal do ano passado, Joãozinho juntou certa 

quantia em moedas de 50 centavos, que foram 
doadas a onze pessoas carentes. Essa doação foi 
feita de modo sucessivo da seguinte maneira: 

 

• doou à primeira pessoa metade dessa quantia; 
• doou a cada pessoa, da segunda até a décima, 

metade da quantia que lhe restava após a 
doação imediatamente anterior; 

• doou à décima primeira pessoa toda a quantia 
que lhe restava, 50 centavos. 

 

De acordo com essas informações, é correto 
afirmar que a quantia total que Joãozinho doou a 
essas pessoas foi: 

 

a) R$ 512,00 d) R$ 128,00 
b) R$ 1.024,00 e) R$ 2.048,00 
c) R$ 256,00 

 
 

 19. O triângulo abaixo representa o contorno de uma 
praça plana triangular na escala 000.4:1 . 

 

 
 

De acordo com o exposto e as medidas indicadas 
na figura, é correto afirmar que essa praça ocupa 
uma área de: 

Use: 7,13 =  
 

a) 2640.8 m  d) 2728.1 m  
b) 2864 m  e) 2280.17 m  
c) 2400.86 m  

 
 
 20. Uma indústria deseja fabricar caixas de tamanhos 

diferentes com a forma de prisma reto triangular 
regular, e as arestas da base medindo 10 cm. 

 

Nesse contexto, se a altura de uma dessas caixas 
mede x centímetros e )(xV  é o seu volume, em 
cm3, é correto afirmar: 
 
 
a) 2325)( xxV =  d) 2350)( xxV =  

b) xxV 325)( =  e) xxV 350)( =  
c) xxV 50)( =  
 

 R A S C U N H O   
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VVII  ––  FFÍÍSSIICCAA  
 
 
 21. Sentado no banco do carona de um carro, um 

estudante de Física, enquanto se dirige à 
Universidade, registra em seu caderno de 
anotações as velocidades desenvolvidas pelo 
carro em intervalos de tempo de dois segundos. 
Com auxílio de um cronômetro, o estudante 
considera como zero o tempo em que o carro 
está a 36 km/h e assim, sucessivamente, registra as 
outras velocidades até serem decorridos 6 
segundos. Ao chegar à sala de aula, constrói a 
tabela mostrada abaixo, relacionando os valores 
de velocidades com os respectivos instantes de 
tempo. 

 
Velocidade em km/h Tempo em segundos 

36 0 
72 2 
144 4 
72 6 

 
Com base nos dados apresentados nessa tabela, 
identifique, entre os gráficos abaixo, o que 
corretamente representa as acelerações médias 
desenvolvidas pelo carro nos intervalos de tempo: 

 
a) 

 

b) 

 

c) 

 

d)

 

e)

 
 
 

 22. Abaixo estão enunciadas cinco leis ou expressões 
da Física na 1ª coluna e quatro fórmulas na 2ª 
coluna, associadas ao movimento de um satélite 
em órbita em torno da Terra. 

 
Nessas fórmulas admita que: 

 

• G é constante da gravitação universal; 
• M é a massa da Terra; 
• m é a massa do satélite; 
• R é o raio da órbita; e 
• T é o período do movimento do satélite. 
 
Nesse sentido, numere a segunda coluna, de 
acordo com as leis ou expressões indicadas na 
primeira coluna: 

 
 1ª Coluna 

 

( 1 ) Lei da atração gravitacional 
( 2 ) Primeira lei de Kepler 
( 3 ) Energia potencial gravitacional 
( 4 ) Terceira lei de Kepler 
( 5 ) Aceleração da gravidade 

 
 2ª Coluna 

 

(   ) 
3

2

R
T = constante 

(   ) 
2R
mMGF =  

(   ) 
2R

MGg =  

(   ) 
R

mMGU −=  
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Assinale entre as alternativas abaixo a que 
representa a seqüência correta: 

 
a) 4, 1, 5 e 3. d) 3, 5, 4 e 1. 
b) 3, 1, 5 e 4. e) 2, 3, 1 e 5. 
c) 4, 3, 2 e 1. 
 
 

 23. Em um laboratório de Física, um estudante 
deseja medir a massa específica de um 
determinado líquido transparente que está dentro 
de um recipiente de vidro. Para alcançar esse 
objetivo, utiliza uma pequena esfera de alumínio, 
de massa 10 gramas e volume 4 cm3. 
Submergindo essa esfera no referido líquido, o 
estudante observa que a mesma começa a subir 
com aceleração de 6 m/s2.  

 
Admitindo que o valor da aceleração da gravidade 
é 10 m/s2, é correto afirmar que a massa específica, 
em g/cm3, é: 

 
a) 2,0 d) 8,0 
b) 4,0 e) 10,0 
c) 6,0 

 
 

 24. Um gás ideal dentro de um recipiente recebe uma 
quantidade de calor Q = 100 J, enquanto se 
expande V∆ , conforme figura abaixo. 

 

 
 

Observa-se que, nesse processo, a temperatura do 
gás é mantida constante, não havendo portanto 
variação da sua energia interna.  

 
Sabendo-se que a pressão, no interior do gás, foi 
mantida constante p =104 N/m2 e usando a 
expressão para o trabalho W Vp∆= , é correto 
afirmar que V∆ , em m3, vale: 

 
a) 102 c) 10-1 e) 10-3 
b) 10 d) 10-2 
 

RASCUNHO 
 

 

 25. Entre os gráficos abaixo, identifique o que 
melhor representa o comportamento da Força 
Elétrica (F) entre dois corpos carregados e muito 
pequenos, em função da separação entre esses 
corpos (r): 

 
a)

 

b)

 

c)

 

d)

 

e)
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VVIIII  ––  QQUUÍÍMMIICCAA  
 

 
 

  O texto a seguir serve de suporte para responder 
às questões de 26 a 30. 

 
  Na natureza, as substâncias químicas são 

encontradas na forma de misturas. O ar atmosférico, 
por exemplo, é uma mistura em que se encontram 
presentes gases, como nitrogênio, dióxido de carbono, 
oxigênio, ozônio, argônio, sulfeto de hidrogênio e água. 
Outros gases, como monóxido de carbono e dióxido de 
enxofre, também podem ser encontrados, 
provenientes do uso inadequado de combustíveis 
fósseis, a exemplo do carvão mineral e dos 
hidrocarbonetos derivados do petróleo. 

 
 
 26. As substâncias presentes em uma mistura podem 

ser separadas através de processos físicos.  
 

  Nesse sentido, é correto afirmar que a água 
presente na atmosfera é separada dos outros gases 
pelo processo denominado de: 

 

a) Filtração 
b) Evaporação 
c) Destilação 
d) Fusão 
e) Condensação 

 
 
 27. Alguns dos gases presentes na atmosfera podem 

reagir com a água e provocar o fenômeno da 
chuva ácida. 

 

  Nesse sentido, é correto afirmar que a formação 
da chuva ácida pode ocorrer entre: 

 

a) Água e nitrogênio. 
b) Água e argônio. 
c) Água e dióxido de carbono. 
d) Água e ozônio. 
e) Água e oxigênio. 

 
 
 28. Os compostos químicos, de acordo com suas 

propriedades químicas, são agrupados em funções. Por 
exemplo, os compostos inorgânicos são classificados 
como ácidos, óxidos, bases, sais e hidretos. 

 

  Dessa forma, é correto afirmar que os 
compostos: 

 

a) H2S e CO2 são hidretos. 
b) H2S e H2SO4 são ácidos. 
c) SO2 e CO são sais. 
d) NaOH e HNO3 são óxidos 
e) CO2 e H2CO3 são bases. 

 

 29. As misturas de substâncias químicas são classificadas 
como homogêneas e heterogêneas. As misturas 
homogêneas são também denominadas de soluções. 

 

  A partir dessas informações, afirma-se que uma 
solução pode ser formada pela mistura, em 
quaisquer proporções, de 

 

a) dois ou mais gases. 
b) dois ou mais líquidos. 
c) um sólido e um líquido. 
d) um gás e um líquido. 
e) um gás e um sólido. 

 
 
 30. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos de elevada 

aplicação na atividade humana. 
 

  Sobre esses compostos, é correto afirmar que são 
constituídos dos elementos: 

 

a) Cálcio e oxigênio. 
b) Hidrogênio e cálcio. 
c) Cálcio, oxigênio e hidrogênio. 
d) Carbono e hidrogênio. 
e) Carbono e hidroxila. 
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VVIIIIII  ––  BBIIOOLLOOGGIIAA  
 
 
 31. Ao longo dos anos, muitas são as medidas que os 

diversos governos têm tomado para reduzir a 
emissão de gases do efeito estufa. Durante o mês 
de dezembro de 2009, foi promovido pela ONU 
e realizado na cidade de Copenhague, na 
Dinamarca, um encontro mundial com o 
objetivo de discutir medidas visando a redução 
da emissão de gases do efeito estufa. Nesse 
encontro, cientistas ligados às Organizações Não 
Governamentais (ONGs) e às entidades 
governamentais responsáveis pelas questões 
ambientais afirmaram que, se não houver uma 
tomada de esforços no sentido de diminuir as 
emissões de gases do efeito estufa, a temperatura 
no planeta poderá aumentar em torno de dois 
graus nos próximos anos. 

 
  Sobre a concentração de gases do efeito estufa, 

como o CO2, é correto afirmar: 
 

a) O desmatamento contribui de forma 
insignificante para o aumento de CO2 na 
atmosfera, visto que as plantas não emitem 
esse gás. 

b) O aumento do rebanho bovino não influencia 
na concentração de gases, porque o gado não 
libera, CO2 na atmosfera. 

c) O florestamento e o reflorestamento são 
importantes medidas para a redução da 
concentração de CO2 na atmosfera, visto que 
as plantas capturam e utilizam esse gás no 
processo fotossintético. 

d) A redução na concentração de CO2 ocorre com 
a utilização de combustíveis fósseis substituindo 
os biocombustíveis que utilizam biomassa 
vegetal e aumentam o desmatamento. 

e) A redução da frota de carros particulares e o 
incentivo ao uso de coletivos movidos a diesel 
que poluem pouco e emitem menos CO2 são 
medidas eficazes para minimizar o efeito estufa. 

 
 

 32. A grande diversidade biológica permite organizar 
os seres vivos dentro de grupos específicos 
(reinos) e de acordo com suas semelhanças e 
parentescos.  

 

  Com base nos conhecimentos acerca dos 
diversos reinos, é correto afirmar: 

 

a) Os fungos são organismos que possuem 
reprodução sexuada e assexuada e 
representantes unicelulares e pluricelulares. 

b) As plantas são organismos autotróficos, 
reproduzem-se apenas assexuadamente e 
possuem representantes unicelulares e 
pluricelulares. 

c) Os animais são organismos autotróficos, 
reproduzem-se sexuadamente e têm 
representantes tanto unicelulares como 
pluricelulares. 

d) As bactérias e os vírus são procariontes, 
reproduzem-se assexuadamente e são 
organismos unicelulares. 

e) Os protozoários são procariontes, reproduzem-
se sexuadamente e assexuadamente e são 
unicelulares e pluricelulares. 

 
 

 33. Acerca das características dos diversos tecidos 
que compõem os órgãos e que estão relacionados 
com a grande diversidade fisiológica humana, é 
correto afirmar: 

 

a) O tecido epitelial é responsável pela proteção, 
absorção, secreção e percepção de sensações. 
As células da epiderme, devido a sua função 
de proteção, são achatadas e mortas. 

b) O tecido cartilaginoso presente na estrutura 
corporal dos tubarões e o ósseo formador do 
esqueleto humano são avasculares e 
responsáveis pela estrutura do corpo desses 
dois animais. 

c) O tecido muscular é subdividido em muscular 
liso, muscular estriado esquelético e muscular 
estriado cardíaco. O tecido muscular liso 
recebe esse nome por não apresentar 
filamentos de actina e miosina. 

d) O tecido sanguíneo é formado por plaquetas, 
leucócitos e hemácias, sendo estas últimas 
anucleadas nos mamíferos placentários e 
responsáveis pelo transporte de oxigênio para 
os diversos tecidos do corpo. 

e) O tecido nervoso é composto por dois tipos 
de células, os neurônios e os gliócitos ou 
células gliais. Os impulsos nervosos são 
conduzidos pelos gliócitos até os neurônios e 
destes são distribuídos pelo corpo. 
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 34. A figura a seguir representa uma célula animal em 

divisão meiótica. 
 

 
 

  Com base na figura e na literatura sobre a 
meiose, é correto afirmar que essa célula 

 

a) está em anáfase II. 
b) apresenta número diplóide de cromossomos 

2n = 8. 
c) apresenta cromossomos que sofreram não 

disjunção durante a anáfase I. 
d) representa uma célula humana. 
e) entrará imediatamente em telófase II. 
 

 
35.  Em seres humanos, uma anomalia é determinada 

por um par de genes localizados em 
cromossomos homólogos. No heredograma a 
seguir, os indivíduos portadores dessa anomalia 
estão representados pelos símbolos em cor preta. 
 

   
 

  De acordo com as informações sobre a referida 
anomalia e a análise do heredograma, é correto 
afirmar que, para a característica em questão, os 
indivíduos de números 

 

a) 2 e 3 são heterozigotos. 
b) 7 e 8 são homozigotos dominantes. 
c) 10, 12 e 13 são homozigotos dominantes. 
d) 10, 12 e 13 são heterozigotos. 
e) 5, 6, 7, 8 e 9 são heterozigotos. 
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IIXX  ––  LLÍÍNNGGUUAA  EESSPPAANNHHOOLLAA    
 

 

 
Lea el siguiente texto y responda a las cuestiones de 36 a 40. 
 

 

 
 

 

Fábula XIX 
 

Los dos amigos y el Oso 
Félix Maria Samariego 

 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 

4 
 
 
 

8 
 
 
 

12 
 
 

A dos amigos se aparece un Oso: 
El uno, muy medroso, 
En las ramas de un árbol se asegura; 
el otro, abandonado a la ventura, 
se finge muerto repentinamente. 
El Oso se le acerca lentamente; 
mas como este animal, según se cuenta, 
de cadáveres nunca se alimenta, 
sin ofenderlo lo registra y toca, 
huélele las narices y la boca; 
no le siente el aliento, 
ni el menor movimiento; 
y así, se fue diciendo sin recelo: 
 

 
 

16 
 
 
 

20 
 
 
 

24 
 

“Este tan muerto está como mi abuelo”. 
Entonces el cobarde, 
de su grande amistad haciendo alarde, 
del árbol se desprende muy ligero, 
corre, llega y abraza al compañero, 
pondera la fortuna de haberle hallado sin lesión alguna, 
y al fin le dice:”Sepas que he notado 
que el Oso te decía algún recado. 
¿Qué pudo ser?” “Diréte lo que ha sido 
estas dos palabritas al oído:” 
“Aparta tu amistad de la persona 
que si te ve en el riesgo, te abandona.” 
 
 
             Disponível em:<http://www.amediavoz.com/samariego> 
             Acesso em: 11 dez. 2009. 

 
 
 

 36. Teniendo en cuenta el texto, es correcto decir 
que uno de los amigos 

 
a) se siente viejo como su abuelo. 
b) enfrenta al Oso sin recelo. 
c) mata al Oso en la foresta. 
d) se esconde atrás de un árbol. 
e) se mete en un hoyo. 
 
 

 37. Según el texto, es correcto decir que el Oso 
 

a) abandona uno de los amigos pues lo creía 
muerto. 

b) ataca al hombre cuando este corre. 
c) huye de los dos amigos una vez que les teme. 
d) deja sus huellas por los arboles al intentar 

coger a los amigos. 
e) agride a los hombres pues estes no le dan de 

comer. 
 

 38. En la frase “El Oso se le acerca lentamente” (línea 6), 
el pronombre le se refiere a(al) 

 
a) las narices del Oso que toca al cadáver. 
b) hombre que sube el árbol. 
c) abuelo del Oso. 
d) animal que está muerto. 
e) hombre que se hace de cadáver. 
 
 

 39. La expresión “haciendo alarde” (línea 16) tiene el 
mismo sentido de 

 
a) fugandose de un peligro. 
b) llamando la atención. 
c) pidiendo  protección. 
d) susurrando al oído. 
e) hablando ligero. 
 
 

 40. La moral de la fábula es: 
 

a) Animal con miedo, corre ligero. 
b) Todo bicho que camina va a parar al asador. 
c) Amigo en la adversidad es amigo de verdad. 
d) Animales y humanos amistad sin engaño. 
e) Amigo, prudencia y afectividad. 
 


