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 LINGUAGENS

  texto 1

CARBONO: ESSENCIAL E VERSÁTIL

Do lápis ao diamante, do carboidrato à proteína, do DNA à respiração. O carbono, conhecido 
como o ‘elemento da vida’, está presente em tudo isso e muito mais. Nós, humanos, e todos os 
organismos vivos da Terra somos constituídos por muitas moléculas baseadas em carbono. A incrível 
versatilidade desse elemento permite que ele esteja no simples carvão do churrasco e que forme 
materiais complexos como os nanotubos de carbono, com inúmeras aplicações na vida moderna. Por 
outro lado, é considerado o grande vilão do aquecimento global, embora a responsabilidade pelo 
aumento de suas emissões seja, na verdade, dos humanos.

 Sem ele, a vida não seria possível. O carbono, primeiro elemento do grupo 14 da tabela periódica, 
é o principal responsável pela vida na forma como a conhecemos. Tudo que é vivo na Terra é 
constituído por um grande número de moléculas baseadas em carbono, que, junto com nitrogênio, 
hidrogênio e oxigênio, corresponde a praticamente 98% dos elementos químicos presentes em 
qualquer organismo. Mas, nesse quarteto, o papel central é do carbono

A vida escolheu o carbono por um motivo simples: é o único elemento com estrutura atômica 
adequada à formação de ligações químicas estáveis e variadas com um número grande de elementos 
químicos. E mais importante ainda: apresenta fantástica capacidade de se ligar a outros átomos de 
carbono, originando moléculas com diferentes tamanhos e arranjos. Essas amplas possibilidades 
permitem a ocorrência de moléculas simples como o CO2, que expelimos durante a respiração, e de 
moléculas com alto grau de complexidade, como o DNA, que contém toda a informação relacionada 
à nossa individualidade.

Mas por que determinados átomos são mais propícios a se ligar a outros? No caso do carbono, 
isso se deve à sua configuração eletrônica, ou seja, a forma como seus seis elétrons estão dispostos 
energeticamente. Tal disposição possibilita muitas alternativas, incluindo ligações consigo próprio – 
criando cadeias ou conglomerados de átomos ligados, o que faz com que o número de combinações 
seja incontável. Assim, é praticamente infinito o número de moléculas baseadas em carbono!

Do lápis ao diamante

Parece impossível acreditar, mas o diamante e o grafite (usado nos lápis) possuem exatamente 
a mesma composição química: somente átomos de carbono. Mas, se são formados exclusivamente 
pelo mesmo elemento químico, como podem ser tão diferentes? A resposta está na característica que 
faz do carbono o ‘elemento da vida’: as diversas formas como seus átomos de carbono se ligam e se 
organizam são capazes de originar substâncias muito diferentes.

No diamante, cada átomo de carbono está diretamente ligado a outros quatro, que, por sua vez, 
estão ligados a outros quatro, e assim sucessivamente.

Já no grafite, cada átomo de carbono se liga a outros três, todos no mesmo plano, formando 
estruturas que se parecem com o desenho de uma colmeia, originando folhas planares com um único 
átomo de espessura. Várias dessas folhas se empilham umas sobre as outras, como se fossem um pão 
de forma ou um monte de cartas de baralho, formando o grafite.

Uma das propriedades do grafite é sua ‘maciez’, que se deve justamente ao deslizamento dessas 
folhas umas sobre as outras, por fricção. Quando escrevemos, o pedaço de grafite que sai do lápis e 
fica grudado no papel foi rompido por esse deslizamento das folhas, causado pela fricção do papel 
sobre o lápis. Já o diamante é extremamente duro, decorrente da estrutura formada pelas quatro 
ligações químicas de cada átomo.

Aldo J.G. Zarbin 
Departamento de Química, Universidade Federal do Paraná  

 
Disponível em: http://cienciahoje.org.br/artigo/carbono-essencial-e-versatil/, 19/07/2019
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 LINGUAGENS   

 QUESTÃO 01
Do lápis ao diamante, do carboidrato à proteína, do DNA à respiração (l. 01) 

A sequência de expressões reforça o propósito da discussão sobre a importância do carbono por meio do 
seguinte procedimento:

(A) comparar as esferas propícias à sua utilização 
(B) explicar uma necessidade humana mais básica
(C) demonstrar a amplitude da sua presença em ligações
(D) apresentar uma visão contraposta à sua diversidade de empregos

 QUESTÃO 02
Considerando a discussão proposta no texto 1, as duas características apresentadas no título podem ser 
formuladas do seguinte modo:

(A) Como é um elemento versátil nas composições químicas, o carbono é essencial à vida.
(B) Trata-se de um elemento considerado essencial, de modo que seja versátil nas composições.
(C) É um elemento versátil nas composições que estabelece, na medida em que é essencial à vida.
(D) Mesmo sendo um elemento essencial, permanece sendo versátil no estabelecimento de composições.

 QUESTÃO 03
Uma reflexão do autor que sugere relativização dos saberes produzidos pela ciência está presente em:

(A) “A incrível versatilidade desse elemento permite que ele esteja no simples carvão do churrasco e que forme 
materiais complexos como os nanotubos de carbono” (l. 03-04)

(B) “O carbono, primeiro elemento do grupo 14 da tabela periódica, é o principal responsável pela vida na 
forma como a conhecemos” (l. 08-09)

(C) “e de moléculas com alto grau de complexidade, como o DNA, que contém toda a informação relacionada 
à nossa individualidade” (l. 17-19)

(D) “No caso do carbono, isso se deve à sua configuração eletrônica, ou seja, a forma como seus seis elétrons 
estão dispostos energeticamente” (l. 20-22)

 QUESTÃO 04
a responsabilidade pelo aumento de suas emissões seja, na verdade, dos humanos (l. 06-07)

No trecho, a expressão destacada marca o posicionamento do autor, com função de:

(A) refutar uma informação polêmica
(B) rever uma comparação recorrente
(C) reforçar uma consequência já conhecida
(D) reparar uma ideia amplamente divulgada
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 LINGUAGENS

 QUESTÃO 05
O autor introduz o quarto parágrafo com uma pergunta. 
Essa pergunta assume a função de:

(A) apresentar uma solução ao debate
(B) estabelecer uma comparação indevida
(C) simular uma possível dúvida do leigo
(D) propor um ponto de vista oposto à ideia central

 QUESTÃO 07
Nós, humanos, e todos os organismos vivos da Terra somos constituídos  

por muitas moléculas baseadas em carbono (l. 02-03)

A formulação dessa frase na voz passiva produz o efeito de:

(A) reduzir o impacto da ação descrita
(B) destacar o grupo atingido pelo processo
(C) ocultar o elemento com função de agente
(D) sugerir uma inversão das relações apontadas

 QUESTÃO 08
O carbono, conhecido como o ‘elemento da vida’, está presente em tudo isso e muito mais (l. 01-02)

A expressão destacada exerce, no contexto do parágrafo, o papel de:

(A) enumerar características básicas
(B) reunir um conjunto de referências
(C) confrontar propriedades essenciais
(D) particularizar uma definição escolhida

 QUESTÃO 09
A vida escolheu o carbono por um motivo simples: é o único elemento  

com estrutura atômica adequada... (l. 13-14)

A ideia global da frase é explicitada ao substituir os dois-pontos por:
(A) pois
(B) contudo
(C) tanto que
(D) de modo que

 QUESTÃO 06
Considerando a discussão apresentada no texto 1, o terceiro parágrafo estabelece com o segundo um objetivo 
que pode ser descrito como:

(A) restringir a tese da versatilidade
(B) justificar a importância do carbono
(C) contrapor a existência de outros elementos
(D) exemplificar a diversidade de elementos químicos
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 LINGUAGENS   

  texto 2

BIBLIOTECAS

As bibliotecas só aparentemente são casas sossegadas. O sossego das bibliotecas é a ingenuidade 
dos ignorantes e dos incautos. Porque elas são como festas ou batalhas contínuas e soam canções ou 
trombetas a cada instante. E há invariavelmente quem discuta com fervor o futuro, quem exija o futuro 
e seja destemido, merecedor da nossa confiança e da nossa fé.

Adianta pouco manter os livros de capas fechadas. Eles têm memória absoluta. Vão saber esperar 
até que alguém os abra. Até que alguém se encoraje, esfaime, amadureça, reclame o direito de seguir 
maior viagem. E vão oferecer tudo, uma e outra vez, generosos e abundantes. Os livros oferecem 
o que são, o que sabem, uma e outra vez, sem se esgotarem, sem se aborrecerem de encontrar 
infinitamente pessoas novas. Os livros gostam de pessoas que nunca pegaram neles, porque têm 
surpresas para elas e divertem-se com isso. Os livros divertem-se muito.

As pessoas que se tornam leitoras ficam logo mais espertas, até andam três centímetros mais 
altas, que é efeito de um orgulho saudável de estarem a fazer a coisa certa. Ler livros é uma coisa 
muito certa. As pessoas percebem isso imediatamente. E os livros não têm vertigens. Eles gostam de 
pessoas baixas e gostam de pessoas que ficam mais altas.

Depois da leitura de muitos livros pode ficar-se com uma inteligência admirável e a cabeça acende 
como se tivesse uma lâmpada dentro. É muito engraçado. Às vezes, os leitores são tão obstinados 
com a leitura que nem se lembram de usar candeeiros de verdade. Tentam ler só com a luz própria dos 
olhos, colocam o livro perto do nariz como se o estivessem a cheirar. Os leitores mesmo inteligentes 
aprendem a ler tudo, até aquilo que não é um livro. Leem claramente o humor dos outros, a ansiedade, 
conseguem ler as tempestades e o silêncio, mesmo que seja um silêncio muito baixinho. Alguns 
leitores, um dia, podem aprender a escrever. Aprendem a escrever livros. São como pessoas com 
palavras por fruto, como as árvores que dão maçãs ou laranjas. Pessoas que dão palavras.

Já vi gente a sair de dentro dos livros. Gente atarefada até com mudar o mundo. Saem das histórias 
e vestem-se à pressa com roupas diversas e vão porta fora a explicar descobertas importantes. Muita 
gente que vive dentro dos livros tem assuntos importantes para tratar. Precisamos de estar sempre 
atentos. Às vezes, compete-nos dar apoio. Alguns livros obrigam-nos a pôr mãos ao trabalho. Mas 
sem medo. O trabalho que temos pela escola dos livros é normalmente um modo de ficarmos felizes.

Valter Hugo Mãe 
Contos de cães e maus lobos. Rio de Janeiro: Biblioteca Azul, 2018
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 QUESTÃO 10
No texto 2, o autor dialoga com uma imagem recorrente de biblioteca, sugerindo uma visão alternativa. 
O diálogo estabelecido pelo autor se constrói com base na estratégia de:

(A) revisão da importância de coleções domésticas
(B) valorização do contorno de espaço de erudição
(C) atenuação de estereótipos sobre frequentadores
(D) contraposição da expectativa de ambiente tranquilo
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 LINGUAGENS

 QUESTÃO 11
No segundo parágrafo do texto 2, a construção da imagem de livro se baseia na seguinte figura de linguagem:

(A) antítese
(B) hipérbole
(C) eufemismo
(D) personificação

 QUESTÃO 12
São como pessoas com palavras por fruto (l. 21-22)

A palavra destacada expressa, no contexto da frase, sentido semelhante a:

(A) por motivação de
(B) na produção de
(C) na condição de
(D) por meio de

 QUESTÃO 13
Eles têm memória absoluta. Vão saber esperar até que alguém os abra. (l. 05-06)

No trecho, a segunda frase estabelece com a primeira um sentido de:

(A) oposição
(B) finalidade
(C) conclusão
(D) comparação

 QUESTÃO 14
Em alguns momentos do texto 2, o autor sugere um diálogo com seus leitores. 
Há uma marca linguística de inclusão desse leitor na enunciação em:

(A) E há invariavelmente quem discuta com fervor o futuro (l. 03)
(B) E vão oferecer tudo, uma e outra vez, generosos e abundantes. (l. 07)
(C) Os livros gostam de pessoas que nunca pegaram neles (l. 09)
(D) Alguns livros obrigam-nos a pôr mãos ao trabalho (l. 26-27)

 QUESTÃO 15
O autor constrói metáforas para as atividades relacionadas ao trabalho com o texto. 
Uma metáfora presente no texto é a de que escrever é:

(A) produzir frutos
(B) viver aventuras
(C) tornar-se lâmpada 
(D) aumentar de tamanho
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 LINGUAGENS   

 PROPOSTA DE REDAÇÃO

O texto 1 aborda a importância do carbono para a vida, evidenciando o conhecimento científico 
que se tem dele. Já o texto 2 constrói uma nova imagem sobre a biblioteca e a relação com o 
conhecimento contido nos livros. 

A partir dessa discussão sobre o conhecimento, apresente seu ponto de vista, em um texto 
dissertativo-argumentativo, entre 20 e 30 linhas, sobre a seguinte questão:

O conhecimento, que se propõe a explicar a vida, pode ajudar a transformá-la?

Utilize a norma-padrão da língua e atribua um título ao seu texto.
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  texto 1

RELACIONES ENTRE ESTRÉS ACADÉMICO, APOYO SOCIAL, SALUD MENTAL Y 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS VENEZOLANOS 

Lya Feldman, Lila Goncalves, Grace Chacón-Puignau, Joanmir Zaragoza, Nuri Bagés, Joan De 
Pablo

Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela / Humaniter, Barcelona, España / Hospital Clínico 
de Barcelona, España 

RESUMEN: El objetivo de la presente investigación fue evaluar el estrés académico, el apoyo 
social y su relación con la salud mental y el rendimiento académico en estudiantes universitarios. 
Trescientos veintiún estudiantes de carreras técnicas en Caracas, Venezuela, diligenciaron, durante 
el periodo académico de mayor tensión, instrumentos sobre estrés académico, apoyo social y salud 
mental. Los resultados indican que las condiciones favorables de salud mental están asociadas con un 
mayor apoyo social y un menor estrés académico. En las mujeres, la mayor intensidad del estrés se 
asoció al menor apoyo social de los amigos, mientras que en los hombres se relacionó con un menor 
apoyo social por parte de personas cercanas, y un menor apoyo en general. Ambos presentaron 
mejor rendimiento cuando el estrés académico percibido fue mayor y el apoyo social de las personas 
cercanas fue moderado. Los resultados se discuten en función de las implicaciones en la salud mental 
y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. 

Palabras clave autor: Estrés académico, apoyo social, rendimiento, salud mental. 

Palabras clave descriptor: Estrés psicológico, rendimiento académico, salud mental, estudiantes 
universitarios

Adaptado de: http://www.scielo.org.co/pdf/rups/v7n3/v7n3a11.pdf/
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  texto 2

Retirado de: http://www.ucm.edu.co/2015/06/09/manejo-de-crisis/

 LINGUAGENS ESPANHOL
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 QUESTÃO 16
Los dos textos tienen en común el hecho de que tratan de:

(A) cómo estudiar en una universidad es algo muy estresante para los jóvenes
(B) cómo es difícil buscar ayuda psicológica cuando se estudia en una universidad
(C) la necesidad que los jóvenes universitarios tienen de cuidar de su salud mental
(D) la relación entre estrés y apoyo emocional en la vida de estudiantes universitarios

 QUESTÃO 17
Observa las siguientes afirmaciones acerca del texto 1:
I - El estudio se realiza en Venezuela y en España. 
II - El objetivo pretendido por los autores no se alcanza.
III - Se concluye que el estrés académico afecta la salud mental.
IV - Se concluye que hombres sufren de estrés menos que mujeres.
V - La discusión de los resultados enfoca la salud mental y el rendimiento de los universitarios.
Están correctas las afirmaciones:

(A) I y II
(B) II y IV
(C) III y V
(D) IV y V

 QUESTÃO 18
El objetivo principal del texto 2 es:

(A) contar la historia de una estudiante universitaria y de su crisis emocional
(B) denunciar los maltratos que sufren las estudiantes mujeres en la universidad
(C) divulgar una campaña de comunicación no violenta entre jóvenes universitarios
(D) concientizar los estudiantes sobre qué hacer en una situación de crisis emocional

 QUESTÃO 19
El fragmento del texto 1 que se relaciona directamente al texto 2 es:

(A) El objetivo de la presente investigación fue evaluar el estrés académico, el apoyo social y su relación con la 
salud mental y el rendimiento académico en estudiantes universitarios. (l. 01-02)

(B) Los resultados indican que las condiciones favorables de salud mental están asociadas con un mayor apoyo 
social (l. 05-06)

(C) En las mujeres, la mayor intensidad del estrés se asoció al menor apoyo social de los amigos (l. 06-07)
(D) Los resultados se discuten en función de las implicaciones en la salud mental y el rendimiento académico 

de los estudiantes universitarios (l. 10-11)

 LINGUAGENS   ESPANHOL
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 QUESTÃO 20
“Comunícate con nosotros”

El texto 2 se construye a través de un juego de voces, que dialogan de distintos modos. En el fragmento 
destacado anteriormente ¿quién habla con quién?

(A) personaje masculino - personaje femenino 
(B) narrador - personaje femenino
(C) personaje masculino - lector
(D) narrador - lector

 LINGUAGENS ESPANHOL
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 LINGUAGENS   INGLÊS

  texto 1

A STUDY OF CAUSES OF STRESS AND STRESS MANAGEMENT AMONG YOUTH

Full article available on PDF − July 2018

Stress is a condition of mental pressure for particular individuals facing problems from environmental 
and social well-being which leads to many diseases. Young age is the critical period because at this 
time young people face many changes in their lives. They are expected to be the elites in society. 
Thus, they should enhance their stress management abilities so as to live a healthy life after entering 
society. When a children enter into the youth age, they need not only to adapt themselves to the new 
life and the new environment but also to be familiar with many new people, events, and things. Life 
stress on them is considerable. Therefore, understanding the sources of stress among them and the 
ways they can cope with it is very important. The researcher found that the stress mainly comes from 
academic tests, interpersonal relations, relationship problems, life changes, and career exploration. 
Such stress may usually cause psychological, physical, and behavioral problems. This study finds the 
causes of stress among youth. So after identifying causes, the researcher suggests that more emphasis 
can be given to the development stage of a child into adolescence. Children should be brought up in 
a positive environment. More emphasis should be given to outdoor activities and to the creation of a 
hospitable learning environment by minimizing the negative impact of stressors. The findings in this 
study will help individual students, scholars, lecturers, career and counseling centers.

Bhargava, Deepti & Trivedi, Hemant. (2018). A Study of Causes of Stress and Stress Management among Youth. IRA-International Journal of 
Management & Social Sciences (ISSN 2455-2267). 11. 108. 10.21013/jmss.v11.n3.p1.  

 
Adapted from researchgate.net
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  texto 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

researchgate.net. Acesso 15 out. 2019
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 QUESTÃO 16
Although texts 1 and 2 are very different, they are both about the same theme.
The theme below is common to both texts:

(A) family support
(B) youth well-being
(C) psychological survey
(D) interpersonal relations

 QUESTÃO 17
Texts 1 and 2 represent different genres. 
While text 2 is a cartoon, text 1 is a 

(A) journal abstract
(B) newspaper article
(C) research conclusion
(D) guideline introduction

 QUESTÃO 18
Thus, they should enhance their stress management abilities… (l. 04) 

In the fragment above, the word “thus” may be replaced with the underlined word below without much change 
in meaning:

(A) …because at this time young people face many changes… (l. 02-03)
(B) When a children enter into the youth age, (l. 05)
(C) …but also to be familiar with many new people, (l. 06)
(D) So after identifying causes, the researcher suggests … (l. 11)

 QUESTÃO 19
I also worry about my worrying so much about school. (text 2)

The underlined word above refers back to

(A) school
(B) anxiety
(C) being depressed
(D) worrying too much

 QUESTÃO 20
Extralinguistic features are also important in cartoons as they help to convey ideas.
In text 2, one of the extralinguistic features which helps to show that Charlie Brown is depressed is when we 
see him

(A) holding his head
(B) sitting on a trunk
(C) looking at his friend
(D) walking along the field
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MATEMÁTICA

 QUESTÃO 24
Considere que uma lata de inseticida com 450 ml libera 2,5 ml cada vez que o jato é ativado. 
Para que na lata restem exatamente 20% do volume inicial de inseticida, a quantidade de vezes que o jato deve 
ser ativado é:

(A) 128    
(B) 144      
(C) 150      
(D) 200

 QUESTÃO 22
Dois cilindros circulares retos C1 e C2 possuem a mesma altura. O diâmetro de C1 corresponde ao dobro do 
diâmetro de C2 ; V1 e V2 representam os seus volumes, respectivamente. 
A razão V1

V2

 é igual a:

(A) 1 —– 
2

(B) 2

(C) 4  

(D) 8

 QUESTÃO 21
Uma barra de 100 g de chocolate tem 60% de cacau e 40% de outros componentes. 
Para que essa barra se transforme em um chocolate com 80% de cacau, a quantidade, em gramas, dos outros 
componentes que deve ser retirada, sem acrescentar nenhum ingrediente a mais, é:

(A) 15  
(B)  20    
(C) 25          
(D) 30

 QUESTÃO 23
As sequências A e B possuem cada uma n elementos. Considere que:

• Todos os elementos de A são distintos.
• Cada elemento de B é igual a k .
• k é a média aritmética de todos os elementos de A.

A soma de todos os elementos de A é igual a:

(A) nk

(B) n.k

(C) n
k

(D) kn
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 QUESTÃO 25
Um tubo de 3 m de comprimento foi cortado em exatamente 3 pedaços com as seguintes medidas em cm: 
a; b e 20. 
Se (a, b, 20) é uma progressão aritmética, a medida, em cm, do maior pedaço é igual a:

(A) 100  
(B) 150 
(C) 180
(D) 200

 QUESTÃO 26
Um professor possui um arquivo que contém n questões distintas, sendo 10 delas de trigonometria e as 
demais de geometria. Utilizando apenas esse arquivo, o número máximo de provas distintas que ele consegue 
elaborar, contendo exatamente 3 questões de trigonometria e 1 de geometria, é igual a 70n. 
O valor de n é igual a:

(A) 24  
(B) 21  
(C) 14  
(D) 7

 QUESTÃO 27
O plano cartesiano representado abaixo possui uma circunferência de centro O e um ponto P de coordenadas 
(0;100).

           
Se o ponto P percorrer sobre a circunferência, no sentido horário, uma distância de 1325π cm, ele terminará 
esse percurso no seguinte quadrante: 

(A) 1º  
(B) 2º  
(C) 3º 
(D) 4º

y (cm)

x (cm)

P

O
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 QUESTÃO 28
A parábola representada no plano cartesiano abaixo é o gráfico da função quadrática definida por  f(x)=ax2+bx+c, 
para todo x real. 
                                           

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

(A) positivo, positivo e positivo  
(B) positivo, negativo e positivo
(C) negativo, positivo e negativo
(D) negativo, negativo e negativo

y

x
O



NATUREZA

Vestibular Estácio Medicina 2020.1    Campus Presidente Vargas 17

 QUESTÃO 29
A densidade da água líquida é de 1 kg/m3 e uma molécula de água apresenta massa molar de aproximadamente 
18 g/mol, independente de seu estado físico. 
Em um reservatório com 18000 m3 de água, a ordem de grandeza do número de mols de moléculas de água é:

A) 104

B) 106

C) 108

D) 1010

 QUESTÃO 30
Considere um corpo em movimento uniforme retrógrado partindo da posição inicial de 10 km. O gráfico que 
representa a variação do deslocamento desse corpo em função do tempo é:

A)  C)  

B)  D)   

s (km)

10

t (h)

s (km)

-10

t (h)

s (km)

-10

t (h)

s (km)

10

t (h)

 QUESTÃO 31
A rolha de uma garrafa “estoura” sobre uma superfície horizontal, como ilustrado na figura abaixo.
 

A massa da garrafa equivale a 30 vezes a massa da rolha e a velocidade com a qual a rolha é ejetada é de 
18 m/s. 
Desprezando as forças dissipativas, a velocidade de recuo da garrafa será, em m/s, igual a:

(A) 0,2
(B) 0,4
(C) 0,6
(D) 0,8

�
v
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 QUESTÃO 32
Um móvel desce um plano inclinado com aceleração constante a, como mostra a figura abaixo.

O plano inclinado forma o ângulo θ com a horizontal e o coeficiente de atrito cinético entre o móvel e o plano 
é igual a μ. 
Admitindo g como a aceleração da gravidade, a razão a 

g
, será igual a:

(A) senθ - μcosθ
(B) μsenθ - cosθ

(C) senθ - cosθ
μ

(D) senθ
μ  - cosθ

� horizontal

a

 QUESTÃO 33
Um circuito elétrico é alimentado por uma tensão de 6 V e composto por quatro resistores: X, Y, Z e W.  
Os resistores estão associados em paralelo e apresentam resistências iguais a 1, 2, 3 e 4 Ω, respectivamente, 
conforme ilustra o esquema abaixo.
 

Para que a potência elétrica dissipada no circuito seja igual a 66 W, deve-se remover o seguinte resistor:

(A) X
(B) Y
(C) Z
(D) W

1 �

3 �

4 �

2 �

6 V
V

X

Y

Z

W
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 QUESTÃO 34
O gráfico abaixo apresenta a variação de comprimento L de uma barra homogênea de certo metal em função 
da temperatura θ.
 

O coeficiente de dilatação volumétrico γ desse metal, em °C–1, é:

(A) 110 ⋅ 10–6

(B) 120 ⋅ 10–6

(C) 130 ⋅ 10–6

(D) 140 ⋅ 10–6

L (cm)

1,000

0 100

1,004

� (°C)

 QUESTÃO 35
Algumas espécies de baleia se alimentam exclusivamente de pequenos crustáceos, utilizando estruturas, em 
formato de barbatana presentes nas maxilas, para filtrá-los. Nos flamingos, o mecanismo de filtração é bastante 
similar, pois essas aves apresentam uma mandíbula inferior grande e estruturas que retêm pequenos 
invertebrados presentes na água doce.
O fenômeno evolutivo que confere a capacidade de filtração para a obtenção de alimento desses dois animais 
é resultado do seguinte processo: 

(A) convergência adaptativa
(B) isolamento reprodutivo
(C)  seleção direcional
(D) mutação dirigida

 QUESTÃO 36
A febre maculosa é um problema de saúde pública que acomete seres humanos podendo, em diversos casos, 
levar ao óbito. Essa doença é causada por uma bactéria e transmitida por um parasita hematófago, encontrado 
em animais como boi e cavalo.
O parasita responsável pela transmissão da febre maculosa pertence ao seguinte filo: 

(A) nematódeos 
(B) platelmintos
(C) artrópodes 
(D) anelídeos
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 QUESTÃO 38
Os diferentes testes de gravidez disponíveis em farmácias apresentam em comum a identificação, na urina da 
mulher, de um hormônio produzido logo após a implantação do zigoto no útero.
A substância cuja presença é identificada por esses testes de gravidez é produzida pelo:

(A) corpo lúteo
(B) embrião
(C) ovário
(D) útero

 QUESTÃO 39
As células musculares metabolizam a glicose de forma fermentativa, transformando o piruvato produzido em 
lactato. A conversão de piruvato a lactato, apesar de não gerar energia adicional para as células, é condição 
necessária para a manutenção do metabolismo anaeróbico. 
Esse fato se explica pelo seguinte motivo:

(A) aumento da reatividade das enzimas glicolíticas
(B) restabelecimento das concentrações de NAD+

(C) favorecimento da produção de carboidrato
(D) continuidade do ciclo de Krebs

 QUESTÃO 40
A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por diferentes vírus. As principais formas de 
transmissão dessa doença são sexo sem proteção, transfusões de sangue, contato com objetos cortantes 
contaminados e consumo de água ou alimentos contaminados.
Acesso a água tratada e melhoria das condições de higiene e de saneamento básico são medidas que previnem 
o seguinte tipo de hepatite:

(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

 QUESTÃO 37
A infecção pelo vírus Zika gera danos à bainha de mielina de neurônios periféricos, interrompendo a transmissão 
do impulso nervoso e provocando fraqueza ou até paralisia muscular.
O bloqueio da transmissão do impulso nervoso em função da perda da bainha de mielina é devido ao seguinte 
fator:

(A) abertura dos canais iônicos de cálcio
(B) inibição da bomba de sódio e potássio
(C) diminuição da propagação das sinapses
(D) aumento da secreção de neurotransmissores
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 QUESTÃO 41
Atletas, principalmente corredores de longas distâncias, ciclistas e triatletas, depois de algumas semanas de 
exposição à altitudes acima de 2000 m apresentam melhora em seu desempenho esportivo. O efeito da altitude 
sob o organismo é explicado pelo aumento de determinado parâmetro fisiológico sanguíneo, após aclimatação 
a altitude.
O parâmetro fisiológico sanguíneo que apresenta aumento em elevadas altitudes é:

(A) oxigenação
(B)  saturação
(C) pressão
(D) volume

 QUESTÃO 42
Bactérias fermentadoras, presentes no rúmen de bovinos, são responsáveis pela produção de um gás eliminado 
por esses animais na atmosfera, intensificando os danos do efeito estufa.
O gás produzido pelas bactérias e lançado na atmosfera pelos bovinos é denominado:

(A) clorofluorcarboneto
(B) óxido nitroso
(C) carbônico
(D) metano

 QUESTÃO 43
O inchaço provocado por uma picada de mosquito é o resultado de uma resposta infamatória localizada. Essa 
resposta é produzida por moléculas sinalizadoras, liberadas em caso de lesão da pele. A histamina é uma 
dessas moléculas que estimula determinado componente da membrana celular dos capilares sanguíneos, 
provocando dilatação e aumento da permeabilidade.
O componente da membrana celular dos vasos sanguíneos estimulado pela histamina é:

(A) fosfolipídeo
(B) glicocálix
(C) colesterol
(D) proteína

 QUESTÃO 44
A fórmula estrutural a seguir representa a molécula responsável pelo aroma de amêndoas. 
 

Esta molécula apresenta a seguinte função orgânica:

(A) aldeído
(B) cetona
(C) fenol
(D) éter

O

H
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 QUESTÃO 45
Uma mistura formada por quantidades iguais dos álcoois de fórmula molecular C4H10O e cadeia carbônica não 
ramificada foi oxidada totalmente pelo composto KMnO4, sob aquecimento. Na análise do produto formado, 
verificou-se presença de moléculas pertencentes a diferentes funções orgânicas. 
O percentual da função cetona presente nessas moléculas, em quantidade de matéria, é igual a:

(A) 25%
(B) 30%
(C) 50%
(D) 75%

 QUESTÃO 46
Em um hospital, gás oxigênio é mantido em um cilindro de volume interno de 10 L sob pressão de 3 atm e 
temperatura de 27°C. Admita que o oxigênio apresente comportamento ideal.
Nesse caso, a massa de oxigênio, em gramas, presente no interior do cilindro é, aproximadamente:

(A) 18
(B) 25
(C) 39
(D) 51

 QUESTÃO 47
Um dos produtos gerados na reação de dupla troca entre FeS e HCl é um gás sob condições ambientes.
Esse gás apresenta a seguinte fórmula molecular:

(A) SCl2

(B) H2S
(C) Cl2

(D) H2

 QUESTÃO 48
Uma base inorgânica tem como cátion um íon metálico que apresenta configuração eletrônica igual ao gás 
nobre Kr em seu estado fundamental.  
Essa base inogânica apresenta a seguinte fórmula química:

(A) Mg(OH)2
(B) Ca(OH)2
(C) Cd(OH)2
(D) Sr(OH)2
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 QUESTÃO 49
Em um reator com volume interno de 2 L, o composto metanol foi produzido a partir da reação representada 
a seguir:

2 CH4 (g) + O2 (g) → 2 CH3OH (g)

No estudo cinético dessa reação, constatou-se a produção de 0,4 mol de CH3OH em 10 minutos de reação. 
Nesse intervalo de tempo, a velocidade média de consumo de O2, em mol/L.min, foi igual a:

(A) 0,01
(B) 0,03
(C) 0,05
(D) 0,07

 QUESTÃO 50
Em um sistema fechado, foi realizada a reação química entre FeO e CO, conforme representado pela equação 
abaixo:

FeO (s) + CO (g)  Fe (s) + CO2 (g)

A constante de equilíbrio em termos de pressões parciais dessa reação é calculada em função das pressões 
parciais dos seguintes componentes:

(A) FeO e CO
(B) CO e CO2

(C) FeO e Fe
(D) Fe e CO2

 QUESTÃO 51
Em um laboratório, é realizado o recobrimento eletrolítico de peças cirúrgicas com cobre. Nesse procedimento, 
a peça é mergulhada em um meio eletrolítico contendo íons Cu2+ em solução, sob corrente elétrica de 
intensidade de 10 A. 
O tempo necessário, em segundos, para a deposição de 12,7 g de cobre em uma peça cirúrgica é igual a: 

(A) 965
(B) 1930
(C) 3860
(D) 7720

 QUESTÃO 52
Em um centro de pesquisa, dispõe-se de uma solução aquosa de ácido propanoico na concentração 0,1 mol/L 
com grau de ionização de 1%. 
O pH dessa solução corresponde a:

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
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 QUESTÃO 53
 
Senhores

Atrás dos muros da noite

Sem que ninguém o perceba

Muitos dos meus ancestrais

Já mortos há muito tempo

Reúnem-se em minha casa

E nos pomos a conversar

Sobre coisas amargas

Sobre grilhões e correntes

Que no passado eram visíveis

Sobre grilhões e correntes

Que no presente são invisíveis

Invisíveis mas existentes

Nos braços no pensamento

Nos passos nos sonhos na vida

De cada um dos que vivem

Juntos comigo enjeitados da Pátria
Carlos de Assumpção, Protesto, 1956.

folha.uol.com.br. Acesso em set. 2019

Escrito no final dos anos 1950 pelo poeta Carlos de Assumpção, os versos denunciam o seguinte problema na 
sociedade brasileira:

(A) persistência do racismo
(B) avanço do autoritarismo
(C) continuidade da escravidão
(D) manutenção do analfabetismo
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 QUESTÃO 55
PERCENTUAL DA EXPORTAÇÃO NACIONAL DE MERCADORIAS QUE É DESTINADA À CHINA (2014)

 

Adaptado de Jornal PANGEA MUNDO. Acesso em out. 2015 p.8

Considerando o perfil econômico dos países que direcionam mais de 10% das suas exportações para a China, 
a maior parte dessas mercadorias é composta por:

(A) bens primários
(B) máquinas industriais
(C) produtos eletrônicos
(D) equipamentos bélicos

menos de 10%
de 10 a 20%
de 20 a 30%
mais de 30%
sem dados

 QUESTÃO 54
RELAÇÃO ENTRE A PRODUÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA E A ÁREA DO RESERVATÓRIO

 
 

Adaptado de itaipu.gov.br. Acesso em 02 out. 2019

A usina hidrelétrica cujo reservatório está situado em vales com maior média de declividade das vertentes é 
a de:

(A) Guri
(B) Tucuruí
(C) Grand Coulee
(D) Três Gargantas

Usina País
Geração/Área do reservatório 

(GWh para cada Km2)

Grand Coulee EUA 83

Três Gargantas China 78

Itaipu Brasil-Paraguai 73

Sayano Rússia 41

Tucuruí Brasil 14

Guri Venezuela 13
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 QUESTÃO 56
TOTAL GLOBAL ESTIMADO DE OGIVAS NUCLEARES (1945-2018)

 

 

 

Adaptado de vox.com/2014/11/24/7272929/global-poverty-health-crime-literacy-good-news

O evento que permite compreender a evolução do estoque mundial de armas nucleares, a partir do final dos 
anos de 1980, é:

(A) aprofundamento da integração europeia
(B) democratização do regime chinês
(C) início da globalização econômica
(D) colapso do socialismo real
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 QUESTÃO 57
 
Terra natal de António de Oliveira Salazar (1889 -1970), que por quatro décadas comandou Portugal 
com mãos de ferro, a pacata Santa Comba Dão, no centro do país, pode ganhar um museu que tem 
o antigo autocrata como figura central. A ideia tem gerado fortes reações, tanto contrárias quanto 
favoráveis à proposta. O presidente da Câmara Municipal (equivalente à prefeitura) da cidade anunciou 
recentemente os planos de inaugurar, ainda em 2019, um centro interpretativo sobre o Estado Novo 
— regime que vigorou em Portugal por 41 anos e que teve Salazar como figura principal.

Adaptado de folha.uol.com.br. Acesso em set. 2019

A principal característica do regime alegada para a oposição ao museu é a:

(A) orientação esquerdista
(B) exaltação imperialista
(C) doutrina privatista
(D) ideologia fascista
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 QUESTÃO 58
PARTICIPAÇÃO POR SEGMENTO NA RENDA NACIONAL DOS EUA 

(em dólar americano, antes de pagamento de impostos, por segmento de renda)

 

Adaptado de folha.uol.com.br. Acesso em set. 2019

A alteração da participação de segmentos da população dos EUA na renda nacional é explicada pelo seguinte 
processo histórico:

(A) adoção do ajuste neoliberal
(B) consolidação da proteção social
(C) propagação do emprego industrial
(D) implementação do intervencionismo estatal

100

50

0
1980 2000 2004

1% do topo
de 1% a 10%
próximos 40%
50% inferiores

 QUESTÃO 59
 
Mais de oito décadas se passaram, e a história ainda não chegou à conclusão de como Virgulino 
Ferreira da Silva, o Lampião, foi morto. O debate ainda rende entre pesquisadores do cangaço e 
segue longe de um consenso sobre como se deram os últimos suspiros de Lampião. Há até mesmo 
quem duvide de sua morte.

Uma novidade trouxe mais elementos a um debate que parece não ter fim. Trata-se de uma perícia 
feita nas roupas e objetos que estavam com Lampião no dia da emboscada policial na grota do 
Angico, sertão de Sergipe, em 28 de julho de 1938. Após as mortes, as cabeças de Lampião, de sua 
esposa Maria Bonita e de outros cangaceiros foram cortadas e expostas como troféus nas cidades de 
Piranhas (AL), Maceió e Salvador.

Adaptado de bbc.com. 23 set. 2019

O episódio descrito é considerado como símbolo maior do ocaso do cangaço no Brasil.
A partir dessa descrição, a ascensão e o fim do cangaço são explicados, respectivamente, pelos seguintes 
motivos:

(A) surgimento do banditismo político e imposição do processo legal
(B) fortalecimento do poder privado e ampliação da presença estatal
(C) apogeu da corrupção eleitoral e contenção do coronelismo municipal
(D) descentralização da gestão nacional e burocratização da administração pública
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 QUESTÃO 60
TIPOS DE SUPERFÍCIES ADOTADAS NAS PROJEÇÕES CARTOGRÁFICAS

 
 

Adaptado de edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=1734096. Acesso em 04/10/2019

É impossível representar a superfície esférica da Terra em um plano sem que haja deformações. Por conta 
disso, as projeções cartográficas devem ser selecionadas de acordo com os propósitos de elaboração do mapa 
e levando em conta a região que será cartografada. 
A partir desses parâmetros, a projeção cartográfica mais adequada para representar a Bacia Hidrográfica 
Amazônica, com menos deformações de área, é a: 

(A) Plana Normal
(B) Cilíndrica Normal
(C) Azimutal Oblíqua
(D) Cônica Transversa
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197

2,4

111

Rg
(280)

30

Zn
65,5

1,6

48

Cd
112,5

1,7

80

Hg
200,5

1,9

112

Cn
(285)

66

Dy
162,5

1,2 67

Ho
165

1,2 68

Er
167

1,257

La
139

58

Ce
140

1,1 59

Pr
141

1,1 60

Nd
144

1,1 61

Pm
(145)

1,1 62

Sm
150

1,2 63

Eu
152

1,2 64

Gd
157

1,2 65

Tb
159

1,2

98

Cf
(251)

1,3 99

Es
(252)

1,3 100

Fm
(257)

1,389

Ac
227

90

Th
232

1,3 91

Pa
231

1,5 92

U
238

1,7 93

Np
237

1,3 94

Pu
(244)

1,3 95

Am
(243)

1,3 96

Cm
(247)

97

Bk
(247)

1,3

71

Lu
175

69

Tm
169

1,2 70

Yb
173

1,2

103

Lr
(262)

101

Md
(258)

1,3 102

No
(259)

1,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I A

II A

III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B

III A IV A V A VI A VII A

VIII A

ac
tin

íd
eo

s
la

nt
an

íd
eo

s

116

Lv
(293)

1,1

1,1 1,3 1,3

1,3

117

Ts
(294)

118

Og
(294)

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

(Adaptado da IUPAC - 2018)

Constante de Faraday: 96500 C/mol

Constante dos gases ideais: 0,08 atm.L/mol.K

Ordem crescente de energia dos subníveis: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p
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