




  Receita

           Fazer um texto não é difícil. Como tudo na vida, basta
que sigamos um método. Depois de muitos estudos sobre o
assunto, tendo consultado desde os mais ancestrais
pergaminhos ciganos da Checoslováquia até as últimas
pesquisas científicas norte-americanas, juntei conhecimento
suficiente para produzir um pequeno tratado sobre o tema.
Se o publico aqui não é por vaidade ou capricho, é porque
acho que todo conhecimento deve ser compartido. Dessa
forma, tenho esperança, chegará o dia em que todo o saber
humano poderá ser reunido e centralizado em um único
programa de computador, ou software — que é o termo correto
— e vendido a preços módicos nas bancas de jornal, postos
de gasolina ou virão grátis nas compras acima de 50 reais
nos supermercados Mambo (*). Aí vai, portanto, a minha
modesta contribuição.
        Como escrever um texto
         Assim como para fazer uma sopa, é preciso, antes de
mais nada, escolher os ingredientes, para escrever um texto,
é necessário, primeiro, selecionar as palavras que vamos usar.
Se, para os ingredientes da sopa, vamos ao mercado, para
encontrarmos as palavras, recorremos ao dicionário.

(*) Promoção válida apenas para as lojas  Mambo,  em
São Paulo  (capital), Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Macapá,
Acre e Roraima: que se danem!

         PRATA, Antônio. Receita. Adaptado de: <http://
vendavaldasletras.wordpress.com/page/77/>. Acesso em: 28 de maio

de 2012.
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TEXTO I
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Da leitura do texto, depreende-se que a voz autoral objetiva

A) dissuadir o leitor da ideia de produzir um texto.
B) desconstruir o mito de que há dificuldades para se

elaborar uma crônica.
C) mostrar que o verdadeiro escritor precisa ter disciplina,

aprender a seguir métodos e a fazer pesquisas.
D) compartilhar com o leitor, mais por capricho do que

por vaidade, seus conhecimentos sobre produção
textual.

E) levar o seu interlocutor a ter acesso aos meios de
como elaborar um texto, através  da  compra  de um
software específico, à venda em alguns
estabelecimentos comerciais.

O fragmento que comprova a crença do autor do texto em
um futuro em que haverá acessibilidade coletiva ao
conhecimento é o transcrito na alternativa:

A) “Como tudo na vida, basta que sigamos um método.”
(l. 1 - 2).

B) “juntei conhecimento suficiente para produzir um
pequeno tratado sobre o tema.” (l. 5 - 6).

C) “acho que todo conhecimento deve ser compartido.”
(l. 8).

D) “tenho esperança, chegará o dia em que todo o saber
humano poderá ser reunido e centralizado em um
único programa de computador” (l. 9 - 11).

E) “para escrever um texto, é necessário, primeiro,
selecionar as palavras que vamos usar.” (l. 18 - 19).

Sobre os recursos linguísticos presentes no texto, identifique
com V ou com F, conforme sejam verdadeiras ou falsas as
afirmativas:

(   ) O termo coesivo “Como” (l. 1) indica causa.
(  ) A forma verbal “juntei” (l. 5) expressa uma ação

concluída, com o sujeito implícito.
(  ) As formas verbais “chegará” (l. 9) e “poderá” (l. 10)

estão no singular, concordando com o mesmo sujeito.
(   ) Os travessões que destacam “que é o termo correto”

(l. 11) podem ser substituídos por parênteses, sem
prejuízo do contexto.

(   ) As expressões “de jornal” (l. 12) e “de gasolina” (l.13)
restringem, respectivamente, o sentido de “bancas”
(l. 12) e de “postos” (l. 12).

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a:

A) F V V F F
B) F V F V V
C) V F V F V
D) V F F V F
E)V V V V V

Questão 02

TEXTO II

Questão 03

 Peguei um bobo, na casca do ovo

Descobri que eu não sou o único doido a gostar de brincar
com as palavras e expressões da nossa (desculpem) língua
pátria. Recebi mais de trinta cartas depois que me declarei
ignorante sobre a expressão “cuspido e escarrado”.

Agora, depois da crônica “Isso para mim é grego”,
choveram (!) cartas de leitores com sugestões e dúvidas
outras. Não sou de responder cartas, mas essas duas
merecem a atenção minha e de vocês. Senão, vejamos:

J. A. P. Dupas, da Vila Mariana, com estilo masculino
e letrinha de moça, me escreve que “finalmente
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encontro quem tenha interesse em conhecer o sentido das
palavras e expressões usuais, cujo significado nos foge.”
Sinto-me desconfortável ante frases como:

 –– Inteligente pra burro!
 –– Metido a sebo.
 –– Fechar-se em copas.
 –– Co'a breca!
 –– Um homem é um homem, um bicho é um bicho.
 –– Pombas! [...]”
      Outro leitor, Dorival Alves José, também daqui, de

São Paulo, me explica a origem de algumas palavras,
aprendidas com seu mestre Geraldo Magela de Mello Santos,
professor de Matemática que ele teve em 1949:

CADÁVER – Das primeiras sílabas da expressão latina
“Caro Data Vermibus” (carne dada as vermes).

LARÁPIO – Um Juiz romano, da era do império, sempre
dava ganho de causas àquele que o favorecia com os melhores
presentes. Tal Juiz, cujo nome era Lucius Aulicus Rufilus
Appius, assinava as suas injustas sentenças abreviadamente,
assim: L.A.R.Appius, ou seja, Larappius.

CARNAVAL – Às vésperas das festas de Momo, em 1950,
o vigário de Campo Belo (MG), Pe. João Vieira,      fez um
sermão inflamado para uma Igreja repleta de fiéis. Afirmou
que a palavra carnaval vinha, sem dúvida,      do termo carne.
Carne, no sentido de sensualidade, volúpia, lubricidade,
lascívia; carne, como fonte de concupiscência, raiz de todos
os males, etc. [...]

     Quanto ao velho “cuspido e escarrado”, metade das
cartas garante que a expressão vem mesmo de “esculpido e
encarnado”. Mas há uma outra metade que afirma,
categoricamente, que vem de “esculpido em Carrara”.

E eu, bem, “eu não estou nem aí”. “Nem que a vaca
tussa”, “entrarei pelo cano”.

Adaptado de: PRATA, Mário. Peguei um bobo, na casca do ovo.
Disponível em: <http://www.marioprataonline.com.br/obra/cronivas/

peguei¬_um_bobo_na_casca.htm>. Acesso em: 30 de maio de 2012.
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A única afirmativa sem suporte no texto “Peguei um bobo, na
casca do ovo”, de Mário Prata, é a que diz respeito ao  fato
de o cronista

A) usar um acontecimento trivial como pretexto para pôr
em prática o seu ofício, informando, de alguma
maneira, que suas produções são lidas.

B) disponibilizar para o público um texto, de caráter
humorístico, em que declara sua satisfação em
“brincar” com palavras e expressões da língua pátria.

C) mostrar a proximidade de opiniões quanto à origem
de certas expressões que, com o tempo,  foram
corrompidas, como é o caso de “cuspido e escarrado”.

D) compartilhar com o público-leitor a origem de algumas
expressões utilizadas por várias gerações, que, não
raro, sequer sabiam ou sabem o seu real significado.

E) dialogar com os leitores, a eles se dirigindo, ora em
tom irônico, como quando pede desculpas pelo uso
de “nossa”, em     referência à língua portuguesa, ora
tentando prender-lhes a atenção, como quando se
reporta a duas cartas que, segundo ele, despertam o
interesse das pessoas.

Questão 04

Questão 05

Quanto aos elementos linguísticos que compõem o texto,
marque V para as afirmativas verdadeiras e  F, para as falsas.

(   ) Em “choveram (!) cartas de leitores” (l. 6), configura-
se uma hipérbole e a oração apresenta o sujeito
posposto à forma verbal.

(   ) Na oração “Não sou de responder cartas” (l. 7), observa-
se um desvio gramatical referente à regência verbal.

(   ) Na expressão “letrinha de moça” (l. 10), fica evidente
uma ironia.

(   ) No fragmento “Às vésperas das festas de Momo” (l.
31), o uso do sinal de crase é indevido.

(   ) No trecho “metade das cartas garante que a expressão
vem mesmo” (l. 38 - 39), a forma verbal “garante”, nesse
caso, só pode ficar no singular, concordando com
“metade”.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a:

  A) V V V V V
  B) F V F V F
  C) F F V F V
  D) V F F V F
  E) V V V F F

CARTAZ PARA UMA FEIRA DO LIVRO

 

Os verdadeiros analfabetos são os que 

aprenderam a ler e não leem. 

(Mário Quintana) 

QUINTANA, Mário.  Cartaz para uma feira do livro, Disponível em:
<http://pt.wikiquote.org/wiki/M%C3%A1rioQuintana>.

Acesso em: 30 de maio de 2012.

Reflita sobre a mensagem contida no pensamento do poeta
Mário Quintana, associando sua reflexão à realidade
circundante e à competitividade do mercado de trabalho e, a
seguir, escreva um texto argumentativo sobre a importância
da leitura para a apreensão de conhecimentos variados,
destacando o seu valor na formação do estudante do curso
técnico profissionalizante.

INSTRUÇÕES:

· Escreva sua redação no espaço reservado ao
rascunho no final do Caderno de Questões.

· Copie seu texto na Folha de Redação, usando caneta
de tinta azul ou preta.

· Não utilize letra de imprensa (letra de forma).
· Evite redação-padrão.

QUESTÃO DE REDAÇÃO
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LÍNGUA ESTRANGEIRA                   OPÇÃO INGLÊS

Questões de 06 a 08

Leia, atentamente, o TEXTO I e responda às questões 06, 07
e 08:

TEXTO I

How to Be a Mature T eenager

You can't force maturity, but you can learn it. Maturity
involves a whole different mindset. You are still a teenager
but you may not yet be fully developed enough to cope with
maturity. There will be moments of brilliance and clear
thinking, but for the most part, you will have to stumble your
way through your teenage years.[...]

Some Tips to become a mature teenager:

• Be yourself. Don't change your personality to make others
happy.

• Here's another tip: making up a personality just to be different,
talked about and put the spotlight on yourself is rather pathetic
and immature.

• Just listen to the advice and instructions that your parents
give you. They only want what's best for you and they won't
steer you wrong.

• Try not to spell "people" as PPL, or shorthand everything as
if you only have three fingers on your hand. If you are unsure
about the correct spelling of a word, look it up on the dictionary.
Watch your grammar, and don't be afraid of big words.

• Never use/do drugs or alcohol.

Adaptado de http://www.wikihow.com/Be-a-Mature-Teenager Acesso
em: 03.06.2012
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Questão 06

According to the text, it's correct to say that:

A) Maturity can be learned during the teenager years.
B) Teenage years are the most difficult ones.
C) It's too easy to become a responsible adult.
D) A mature teenager always becomes a mature adult.
E) Maturity is the difference between responsible and

irresponsible teenagers.

Questão 07

A única dica que não está contemplada no Texto 01 é:

A) Nunca use drogas ou álcool.
B) Ouça os conselhos que seus pais lhe dão.
C) Tenha uma personalidade bem diferente e fale bastante.
D) Não mude a sua personalidade para fazer outros felizes.
E) Todas as vezes que não tiver seguro com relação à

grafia de uma palavra, olhe no dicionário.

Sobre o uso da língua, no Texto I, é correto afirmar que:

I. o termo “you” (l.1) é um pronome objeto e refere-se
aos leitores.

II. “that” (l.13) é um pronome relativo e pode ser
corretamente substituído por “who”.

III. os termos “fully” (l.3)  e “personality” (l.8) são formados
por afixos.

IV. os modais “can” (l.1) e “may” (l.3) expressam a mesma
ideia: capacidade física .

V. os marcadores discursivos “but” (l.1), “and” (l.4) e “or”
(l.16) expressam, respectivamente, contraste, adição
e alternância.

A alternativa em que todas as afirmativas são verdadeiras é a

A) I e III
B) II e III
C) II e IV
D) III e V
E) IV e V

Questão 08

TEXTO 02
TEXTO II

Disponível em http://www.cartoonstock.com/directory/m/matures.asp
Acesso em 03 de junho de 2012.

Será anulada a redação

· assinada;
· redigida fora do tema proposto;
· apresentada em forma de verso;
· escrita a lápis ou de forma ilegível.



XTO 02Leia o TEXTO III e responda a questão 10.

TEXTO III

 “People never grow up, they just learn how to act in public.”
                                                                                            - Bryan White

Disponível em  http://www.goodreads.com/quotes/
show_tag?id=adulthood Acesso em 03 de junho de 2012.
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Questão 09

A) apresentam ações que demonstram atividades
cotidianas.

B) apresentam ações que demonstram atividades que
aconteceram no passado.

C) apresentam ações que demonstram atividades
cotidianas e atividades que acontecem no momento
da fala.

D) apresentam ações que demonstram atividades que
começaram no passado e continuam no presente.

E) apresentam ações que demonstram atividades que
aconteceram no passado e ações que começaram
no passado e continuam no presente.

According to the quote, it's correct to say that:

A) The author denies that everybody is learning to be
adults.

B) The author thinks that children are more mature than
adults.

C) Bryan White has been acting in public since he was a
little boy.

D) Actually, for Bryan White, there aren't adults; we're
all irreverent children.

E) Bryan White believes that all the people pretend to be
adults just by acting.

Questão 10

LÍNGUA ESTRANGEIRA                  OPÇÃO ESPANHOL

Picasso, en el cuerpo de mujeres desnudas y en la calle

El artista ecuatoriano Fernando Morales de la Cruz
reproduce obras de arte en el cuerpo de desconocidos
desnudos.

Una obra de Picasso pintada en el cuerpo desnudo de
una mujer suiza que se pasea por las calles de Basilea o un
Klimt en el torso de una esbelta alemana dejándose admirar
en Colonia son algunos de los ejemplos de cómo el artista
guatemalteco Fernando Morales de la Cruz pretende
"democratizar" el arte.

El arte "debería" unir a la ciudadanía en lugar de

segregarla y los museos "tendrían" que ser espacios públicos
y de acceso universal. Ante la constatación de que estos
preceptos no se cumplen integralmente, Morales de la Cruz
"pasea" obras maestras en los cuerpos de voluntarios
desconocidos.

"Mi estrategia es que el arte una a la ciudadanía en
lugar de que la segregue. Para ello es necesario sacar el
arte de los museos porque aunque la mayoría son públicos,
siguen siendo lugares excluyentes", afirmó Morales en una
entrevista. El artista se lamenta de que las obras expuestas
o guardadas en los museos son patrimonio universal de la
Humanidad, y sin embargo, "sólo son disfrutados por muy
pocos".

Nacido hace 51 años, el artista considera que los museos
"no están diseñados para ser centros educativos, ni lugares
de inspiración, como deberían", por ello cree que es
necesaria una campaña para que los ciudadanos se
reapropien "del arte". Para ello ha creado ItiMa  (The Itinerant
Museum of Art) y en su seno el proyecto "The Living Art
Collection", que "libera las pinturas de sus marcos, saca a
los museos de sus cajas. El arte vuelve a la vida en una
entidad en movimiento", explicó.

"Estamos creando una plataforma para la gente del siglo
XXI, sin ninguna discriminación de ninguna forma, utilizando
todas las formas de creación", afirma el artista para justificar
que el cuerpo humano es el formato ideal para mostrar una
obra maestra. "Cada ser humano es un objeto de arte más
valioso que cualquier otro objeto", agregó.

Disponível em http://vos.lavoz.com.ar/artes/picasso-cuerpo-mujeres-
desnudas-calle. Acesso em 22 de junho de 2012.

Questão 07

El texto trata

A) del arte como una manera de aproximar culturas.
B) de la democratización del arte.
C) del valor inestimable del ser humano.
D) de los museos excluyen a gran parte de la población,

pues el acceso a las obras son privilegios de pocos.
E) de las obras de Picasso expuestas en el cuerpo de

mujeres desnudas.

Questão 06

“El arte "debería"  (l.7) unir a la ciudadanía en lugar de
segregarla y los museos "tendrían"  (l.8) que ser espacios
públicos y de acceso universal.” Marque la opción correcta
según el tiempo verbal que se encuentran los verbos en
destaque.

A) Pretérito pluscuamperfecto.
B) Presente del indicativo.
C) Futuro del subjuntivo.
D) Condicional
E) Presente del subjuntivo.

De acordo com o Texto II, pode-se afirmar que os tempos
verbais utilizados
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Questão 09

Questão 10

A) un determinante.
B) un verbo.
C) un gentilicio.
D) un interrogativo.
E) un denominador.

“Nacido hace 51 años, …” (l.21). Marque la opción en que el
número en destaque está escrito correctamente.

A) Cinquenta y uno.
B) Cincuenta e uno.
C) Cincuenta uno.
D) Cincuenta y uno.
E) Cincuentauno.

“Mi estrategia es que el arte una  a la ciudadanía en lugar de
que la segregue.” (l.13-14) La palabra destacada es

A) un numeral.
B) un artículo indeterminado.
C) un artículo determinado.
D) un verbo
E) un pronombre.

Questão 1 1

Questão 12

 

A

B

Deste modo, é correto afirmar que o percurso na volta é maior
do que o da ida em

A) 40%
B) 42%
C) 48%
D) 57%
E) 68%

Questão 13

Dada a progressão aritmética  ( 2, 5, 8, 11,...), é correto afirmar
que o número 182 ocupa a posição número

A) 58
B) 59
C) 60
D) 61
E) 62

Questão 14

Dispõe-se de uma chapa de metal retangular com 2m de
comprimento, 1,5m de largura e espessura desprezível, cuja
massa é 24,6 kg. Uma peça em forma de triângulo retângulo
de catetos 50 cm e 80 cm deve ser recortada dessa chapa. A
massa de tal peça, em kg, é igual a

A) 2,04
B) 1,64
C) 1,46
D) 1,38
E) 1,29

Questão 15

Uma parábola de vértice no ponto (3,9), passando em (0,0),  e
a reta de equação x + y – 6 = 0 estão representadas abaixo.

Questão 08

No mapa abaixo, uma pessoa caminha de A até B em linha
reta e, em seguida, volta até A caminhando sobre a
semicircunferência (use    = 3,14).π 

El término “guatemalteco” (l.5) es

Sabendo que 2 é uma das raízes do polinômio
p(x) = x  – 4x2+ (m + 1)x + 4, então o valor de m é igual a

A) -2
B) -1
C) 1
D) 2
E) 3

3 2

x

 
y

A

B
.

.

.

                        O
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O ponto O é a origem (0,0) do sistema cartesiano e B é o
ponto de interseção da reta e da parábola com o eixo das
abscissas. Sabe-se ainda que 1 unidade de comprimento
equivale a 1 unidade no sistema de coordenadas cartesianas.

De acordo com as informações acima, é correto afirmar o
número que representa a área do triângulo OAB é igual a

A) 15,2
B) 15
C) 14,5
D) 14
E) 13,5

Questão 16

“Na madrugada do dia 1º de setembro de 1939, as forças
armadas alemãs transpuseram a extensa fronteira comum
e invadiram as planícies polonesas com seus tanques. Não
houve declaração de guerra. Um incidente forjado na fronteira
serviu como pretexto para o ato agressivo. (...) As cidades
polonesas foram indiscriminadamente atingidas. A população
em desespero punha-se nas ruas e estradas sem saber
para onde ir. A reação das forças armadas da Polônia revelou-
se inócua. Sua força aérea foi completamente destruída
ainda no chão e sua rede ferroviária, rapidamente inutilizada.
(...) No dia 27, após pesados bombardeios de terra e ar
sobre Varsóvia, veio a rendição dos poloneses. (...) Assim,
(...) a Europa, horrorizada, passou a conhecer a realidade
da Blitzkrieg (guerra relâmpago). Havia começado a Segunda
Guerra Mundial.

GONÇALVES, Williams da Silva. “A Segunda Guerra Mundial”. In: REIS
FILHO, Daniel Aarão [et. al.] (Orgs). O Século XX – vol. 2. Rio de

Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, 4ª Ed., p. 167.

Com base na leitura do texto e em seu conhecimento sobre
a Segunda Guerra Mundial e seus antecedentes, assinale
a alternativa correta.

A) A ascensão do nazismo na Alemanha foi aprovada
pelos comunistas soviéticos, que viam na chegada
de Hitler ao poder a possibilidade de uma aliança
totalitária que colocaria fim à democracia liberal.

B) A participação dos Estados Unidos desde o início
do conflito ao lado dos aliados garantiu que os
avanços alemães fossem muito tímidos e que, após
a vitória na Polônia, não houvesse mais nenhuma
vitória significativa dos exércitos de Hitler.

C) A participação japonesa no conflito, ao lado dos
países do Eixo, motivou-se pelos seus desejos
expansionistas na Ásia, o que levou os japoneses
a invadirem a Indochina e atacarem a base de Pearl
Harbor.

D) Franceses e ingleses, ao perceberem os planos dos
alemães, realizaram uma coalizão e tentaram conter
o avanço de Hitler, através de punições aplicadas
pela Liga das Nações à Alemanha.

E) A ação alemã na Guerra Civil Espanhola demonstrou
às democracias liberais europeias a força do exército
nazista, fato que motivou os franceses a enviarem
tropas em apoio aos republicanos espanhóis que
combatiam o general Francisco Franco.
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Questão 17

MENDONÇA, Sônia Regina. A industrialização brasileira. São Paulo:
Editora Moderna, 1995, p. 63.

A charge acima refere-se ao Plano de Metas do presidente
Juscelino Kubitschek. Sobre esse período, é correto afirmar que

A) Juscelino comandou seu governo com imensa
tranquilidade, pois todos os partidos políticos uniram-
se em torno do Plano de Metas por o considerarem
fundamental para a industrialização do Brasil.

B) com o slogan “Cinquenta anos em cinco”, Juscelino
Kubitschek governou em busca de uma
industrialização acelerada e para isso não exitou em
realizar acordos com o capital estrangeiro, gerando
um grave endividamento externo do país.

C) a criação da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste (SUDENE) atendia aos interesses das
indústrias instaladas no Sudeste do país, porque os
empresários dessa região consideraram que o
desenvolvimento do Nordeste barraria a migração que
atrapalhava o crescimento econômico de São Paulo
e do Rio de Janeiro.

D) Brasília, a meta síntese, foi usada como moeda de
troca com políticos situados no Centro-Oeste que
apoiaram, na eleição presidencial de 1960, o General
Lott, candidato aliado de Juscelino Kubitschek.

E) Juscelino Kubitschek, eleito pela coalizão PSD-PTB,
a mesma que elegeu Getúlio Vargas, deu seguimento
às premissas nacionalistas da política do seu
antecessor, promulgando a lei que garantiu o
monopólio estatal do petróleo.

 

Questão 18

“O Liberalismo se manifesta nos diferentes países em
tempos históricos bastante diversos, conforme seu grau
de desenvolvimento; daí ser difícil individuar, no plano
sincrônico, o momento liberal capaz de unificar histórias
diferentes. Com efeito, enquanto na Inglaterra se manifesta
abertamente com a Revolução Gloriosa de 1688-1689, na
maior parte dos países da Europa continental é um
fenômeno do século XIX (...). Isto porque, conforme os
diferentes países, que tinham diversas tradições culturais
e diversas estruturas de poder, o Liberalismo defrontou-se
com problemas políticos específicos, cuja solução
determinou sua fisionomia e definiu seus conteúdos, que
muitas vezes são apenas uma variável secundária com
relação à essência do Liberalismo.”

BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política. Brasília: Editora da UNB, 11º
Ed., p. 687.

O liberalismo constitui-se em uma doutrina política que
motivou uma série de ações e mudanças políticas no
alvorecer do mundo contemporâneo. Sobre esses eventos,
é correto afirmar que

A)  a Revolução Gloriosa (1688-1689) resultou na derrota
da monarquia britânica que fora substituída por uma
república liberal parlamentarista que perdurou no país
até o início do século XIX, quando a ameaça das
tropas napoleônicas levaram os britânicos a
restabelecer o regime monárquico.

B) podemos considerar a Revolução Francesa um
exemplo clássico da aplicação do ideário liberal, pois
o lema “igualdade, liberdade e fraternidade” uniu toda
a nação em torno do combate aos ditames da
monarquia absolutista.

C) no Brasil, as ideias liberais motivaram o surgimento
de movimentos políticos como a Inconfidência
mineira e a Conjuração dos alfaiates, que realizaram
uma coligação com o objetivo de acabar com o
domínio colonial português sobre a região.

D) a Independência dos Estados Unidos representa um
caso de uma das aplicações mais avançadas do
liberalismo, pois imediatamente após a
emancipação política em relação à Inglaterra, os
estadunidenses declararam abolida a escravidão no
país, o que garantiu um rápido crescimento
econômico para a nova nação.

E) no Brasil Imperial, a aplicação das ideias liberais
não foi incompatível com a existência da escravidão,
tendo em vista que o direito à propriedade privada
serviu de justificativa para a manutenção da
instituição do cativeiro até o final do século XIX.

Questão 19

Leia o texto a seguir e assinale a alternativa correta.

“Em 1889, um grupo de libertos da região de Vassouras,
no Rio de Janeiro, endereçou a Rui Barbosa uma carta na
qual exigia instrução pública para seus filhos. Vivia-se um
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Questão 20

Leia o texto e analise a imagem com atenção.

Noite de São Bartolomeu, quadro de François Dubois (1529-1584)

De acordo com o texto e a imagem apresentada, podemos
afirmar, acerca da Reforma Protestante e dos seus
desdobramentos, que

A) a reforma religiosa proposta por Lutero criticava a
venda de indulgências pela Igreja Católica, bem como
a postura do alto clero, inclusive o papa, mais
preocupado com assuntos políticos que com a
salvação dos seus fiéis. No entanto, em nenhum
momento Lutero desejou romper com a Igreja, como
não o fez.

B) Calvino foi outro personagem importante no contexto
da reforma protestante que, além de ratificar as
críticas de Lutero à Igreja, também pregava a salvação
pela fé, o sacerdócio universal e a infalibilidade da
Bíblia.

C) a pintura de François Dubois retrata a noite de São
Bartolomeu, ocorrida na França em 1572, quando
multidões católicas saíram às ruas e massacraram
milhares de huguenotes. Os conflitos em terras
francesas envolvendo católicos e protestantes se
sucederam ao longo do século XVI e repercutiram
sobre as disputas monárquicas.

D) a Reforma Católica foi uma tentativa de recuperar os
fiéis perdidos pela reforma luterana e calvinista e teve
na Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola,
seu principal meio de ação. Muito embora, esta tenha
se concentrado apenas em responder as críticas de
Lutero e contestar as proposições de Calvino acerca
da predestinação.

E) a Reforma Católica buscou aproximar a Igreja dos
fiéis, com a criação dos catecismos, e preparar melhor
seus membros, com a instituição dos seminários. No
entanto, esse esforço somente surtiu efeito nas
colônias dos países ibéricos, tendo em vista que,
exceto Roma, a Europa tornou-se plenamente
protestante.

período delicado; a escravidão fora extinta havia pouco tempo
e a monarquia estava em colapso. Os signatários da carta
se  declaravam republicanos e diziam que foram eles, os ex-
escravos, e não a família real, os autores da abolição. Esta
declaração de protagonismo não agradava a Rui Barbosa
(1849-1923) e a outros emancipacionistas mais
conservadores, para quem a abolição era um problema
nacional que tinha sido resolvido pelos “cidadãos”, os “homens
esclarecidos”, categorias que não incluíam escravos e
libertos”.

ALBUQUERQUE, Wlamyra R. de, “Ouçam Salustino”. In: Revista de
História da Biblioteca Nacional, ano 3, nº, 32, maio 2008, p. 18.

A partir dessa leitura e dos seus conhecimentos acerca do
processo de abolição da escravatura no Brasil e sobre o
período imediato ao pós-abolição, assinale a alternativa
correta.

A) De acordo com o texto, o processo de abolição da
escravatura no Brasil foi complexo e envolveu também
personagens que não estavam entre os “doutores do
Império”, ou seja, escravos e libertos que através de
fugas, quilombos, revoltas e ações cotidianas
contribuíram decisivamente para o fim do sistema
escravista.

B) O processo de abolição da escravidão inicia-se com
o fim do tráfico negreiro em 1831 e com a lei do Ventre-
Livre, em 1871. O cativeiro praticamente foi extinto no
país, tanto que a lei Áurea, de 1888, apenas referendou
uma abolição que, na prática, já existia.

C) A reivindicação dos libertos da região de Vassouras,
apontada pelo texto, exigindo instrução pública para
seus filhos reflete as disputas ocorridas logo após a
promulgação da lei Áurea e o esforço de Rui Barbosa
para conseguir educação pública para a população.

D) O texto informa que o movimento abolicionista, formado
por intelectuais, políticos e doutores, teve participação
intensa para pôr fim ao cativeiro no Brasil, porém sua
efetiva ação política foi questionada desde o início por
libertos e fazendeiros proprietários de escravos,
contrários à abolição.

E) O projeto brasileiro de fim da escravidão previa uma
abolição lenta, gradual e que causasse o menor
prejuízo possível aos proprietários de escravos, tendo
em vista que a Constituição assegurava o direito à
propriedade privada, por isso Rui Barbosa empenhava-
se em obter indenização junto ao governo para os
antigos donos de cativos.

“A Reforma Católica constava de projetos de um sem
número de bispos e teólogos, desde a Idade Média. No
entanto, vinha sendo protelada pelos papas. Com a eclosão
da Reforma luterana, tornou-se imperativo para a Igreja agilizar
a sua, mas agora já com um caráter negativo: o de ser contra
a luterana”.

MARQUES, ADHEMAR M. et alli. História Moderna através de textos,
11º ed. São Paulo: Contexto, 2005, p. 122.
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Questão 21

A rede de coordenadas geográficas – definida a partir da variação da latitude (0 a 90º  N ou S) e longitude (0 a 180º  L ou O) –
possibilita a localização espacial de qualquer ponto na superfície terrestre.

Disponível em: http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/atlasescolar/mapas_mundo.shtm.  Acesso em: 03 de julho de 2012.

A) o território brasileiro possui uma “dimensão continental”, definindo fronteiras com todos os países da América Latina, a
exceção do Chile e Equador.

B) a extensa variação longitudinal tem como extremidades a Serra da Contamana (AC), a oeste, e a Ponta do Seixas (PB),
a leste, sendo esta considerada a porção continental mais oriental do território brasileiro.

C) cortado ao norte pelo Equador e ao sul pelo Trópico de Câncer, o território brasileiro localiza-se em sua maior parte na
zona intertropical, na qual as estações do ano se apresentam de forma bem definidas.

D) o território brasileiro está localizado a oeste do meridiano de Greenwich e ao sul do Equador situando-se, em sua
totalidade, nos hemisférios Sul e Ocidental.

E) a dinâmica do tempo social se define a partir da coexistência de quatro fusos horários no território brasileiro, todos atrasados
em relação ao horário do fuso oficial de Londres, na Inglaterra, que apresenta longitude nula.

No que se refere à localização geográfica do Brasil, é correto afirmar que

Questão 22
A figura em destaque representa, de forma ilustrativa, as camadas que integram a atmosfera terrestre: troposfera, estratosfera,
mesosfera e termosfera. Essas camadas foram definidas a partir da variação da temperatura e propriedades físicas, em relação
à altitude.
A partir dos conhecimentos geográficos sobre a dinâmica e estrutura atmosférica, analise as questões que seguem:

TERMOSFERA

MESOSFERA

ESTRATOSFERA

TROPOSFERA

TEMPERATURA    C

A
LT

U
R

A
 -

 K
m

140 -

120 -

100 -

80 -

60 -

40 -

20 -

-150             -100              -50                0                  50              100              150

- - - - - - -

CAMADAS DA  ATMOSFERA

AYOADE,J.O. Introdução a Climatologia para os Trópicos.
5  Edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.a
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I. O início e a evolução da vida no planeta Terra teve um papel fundamental na modificação da atmosfera primitiva até a sua
composição atual, constituída de forma predominante pelos gases do hidrogênio e o hélio.

II. Em todas as camadas da atmosfera, a variação térmica é inversamente proporcional à elevação da altitude. Ou seja,
quanto maior for a distância em relação ao nível médio do mar, menor será a temperatura atmosférica.

III. As noites estreladas são mais frias no inverno pela ausência do vapor de água condensado nas nuvens do céu, agindo
como absorvente do efeito estufa e garantindo o aumento térmico na parte baixa da atmosfera.

IV. Quando a quantidade de água superficial no estado sólido aumenta por diminuição da insolação, tende-se a definição
de um clima mais seco. Ao contrário, elevando-se a temperatura atmosférica na superfície terrestre, define-se um clima mais
úmido.

V. O dióxido de carbono, o metano e os clorofluorcarbonetos são considerados “gases-estufa”, sendo que os
clorofluorcarbonetos, em especial, também possuem a capacidade de destruir a camada do ozônio localizada na mesosfera
que filtra a radiação ultravioleta.

Estão corretas as alternativas

I. a formação do ciclo hidrológico decorreu do resfriamento gradual da Terra a partir do qual o vapor da água começou, em
parte a se condensar e a se acumular nas depressões superficiais, dando origem a água líquida na crosta terrestre.

II. o lençol freático é o limite superior das zonas saturadas de águas subterrâneas que quando atinge a superfície terrestre
se constitui nas nascentes fluviais. Nas regiões tropicais, em períodos de estiagem, o lençol freático garante o abastecimento
hídrico dos cursos fluviais.

Considerando a dinâmica da água no ciclo hidrológico, é correto afirmar que

A) I e II
B) II e V
C) III e IV
D) I, II e V
E) III, IV e V

Questão 23

A água é um elemento vital para a evolução e dinâmica geológica. De forma cíclica, percorre as diversas camadas terrestres
(atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera), apresentando-se nos diversos estados físicos da matéria ( sólido, líquido e gasoso),
modelando a superfície terrestre e, também,  garantindo a manutenção da vida na Terra.

TEIXEIRA, TOLEDO, FAIRCHILD e TAIOLI. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000.
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O avanço técnico e científico dos séculos XVIII, XIX e XX
possibilitado pelo capitalismo e o crescente processo de
industrialização, seja nos países ricos, seja nos países pobres,
nos capitalistas ou nos socialistas, vêm progressivamente
interferindo, agredindo e alterando a natureza, em benefício dos
interesses imediatos dos homens. Assim, para produzir
mercadorias e equipamentos, foi necessário instalar extensos
complexos industriais, e para alimentá-los foi exigida a extração
de matérias-primas e a exploração de fontes energéticas do mundo
todo. É em torno das áreas de concentração industrial que a
economia gravita e, para alimentar esse complexo sistema, o
homem destrói a natureza.

ROSS, Jurandyr L. S. A Sociedade Industrial e o Ambiente. In: Geografia do
Brasil. São Paulo: Edusp, 2008.

Nessa perspectiva analítica, é incorreto  afirmar que

A) o agravamento dos problemas ambientais industriais está
diretamente relacionado à intensificação da urbanização,
em especial a partir do século XX, sendo produzida uma
volumosa quantidade de resíduos que a natureza, por si
só, não consegue absorver.

B) nas regiões que, em curto espaço de tempo, se transformaram
em áreas industrializadas através da importação de tecnologias
e capital e da instalação maciça de multinacionais, como
ocorreu na América Latina, na Ásia e  na África, os problemas
ambientais urbanos são agravados pelos problemas sociais.

C) o depósito do lixo doméstico em aterros sanitários produz o
gás metano – que contribui para o aquecimento global – e
também, grande quantidade de material líquido rico em
nitrogênio – o chorume – que contamina as águas superficiais
e subterrâneas.

D) a produção dos efluentes líquidos industriais está associada
principalmente às indústrias químicas e petroquímicas,
sendo que em geral são depositados em lagoas de
decantação dada a deficiência de tecnologia e inviabilidade
econômica do reaproveitamento desses resíduos.

Questão 24

A problemática decorrente da relação que a
sociedade urbano-industrial estabelece com a natureza,
no modelo de desenvolvimento capitalista, também se
expressa espacialmente no campo. Em particular, no
campo brasileiro, considerando o papel estratégico que
historicamente a agricultura capitalista desempenha para
a inserção produtiva do Brasil na economia mundial.

Assim, considerando a relação estabelecida entre a agricultura
e o meio ambiente, no Brasil, é correto afirmar que

A) a prática da monocultura agroexportadora em
grandes extensões de terras favorece o
desequilíbrio ecossistêmico pelo
desenvolvimento de pragas nocivas ao solo, como
ocorre no cultivo da soja, algodão e do milho.

B)  a utilização de insumos químicos na agricultura
capitalista possibilita a correção natural dos
solos, aumentando a fertilidade da camada
orgânica e, consequentemente, elevando a
produtividade na safra agrícola.

C) os problemas ambientais na agricultura se acentuam
nas áreas de fronteiras agrícolas do agronegócio
em função da utilização de técnicas extensivas no
manejo agrícola que degradam a capacidade
produtiva da terra.

D) o plantio direto de forrageiras entre as plantações
perenes e o terraceamento em curvas de nível
são práticas de manejo agrícola que contribuem
para o agravamento dos problemas ambientais
rurais.

E) o agronegócio é um modelo sustentável de produção
agrícola, tanto do ponto de vista ambiental, como
social e econômico, contribuindo de forma
significativa com a geração de emprego em larga
escala e de renda no campo brasileiro.

Os carros de Fórmula 1 feitos de fibra de carbono
atingem, aproximadamente, 156 Km/h apenas de primeira
marcha. Gastam em torno de 16 segundos para ir de 0 a
360 Km/h. Nessas condições, podemos afirmar que
deslocamento mínimo, em metros, necessário para
esses veículos atingirem a velocidade de 360Km/h é de:

A) 200
B) 400
C) 600
D) 800
E) 1000

Questão 26

III. O Aquífero Guarani, localizado na Bacia Platina, é o
reservatório de água subterrânea que apresenta a maior extensão
superficial e o maior volume hídrico do mundo, sendo a sua gestão
hídrica controlada pelo Estado brasileiro.

IV. Quando o vapor de água transforma-se diretamente em
cristais de gelo na atmosfera, a precipitação ocorre sob a forma
de neve ou granizo, responsável pela geração e manutenção das
geleiras nas calotas polares e nos cumes de montanhas.

V. A evapotranspiração é o processo que garante o retorno da
água precipitada para a atmosfera a partir da insolação e da
vegetação, sendo mais intenso em regiões semiáridas de clima
quente e seco, como a Caatinga, pela intensa radiação solar na
superfície.

Estão corretas as alternativas

A) I e II
B) II e IV
C) I, II e III
D) I, II e IV
E) III, IV e V

E) o desenvolvimento de programas e ações
sustentáveis, pautadas na criação de usinas de
compostagem para a coleta seletiva e a
fabricação de adubo orgânico, vem favorecendo
a diminuição da produção de resíduos sólidos
nas metrópoles.

Questão 25
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Questão 27

A tecnologia dos esportes é uma área que tem crescido
bastante. Os tênis usados para esportes de alto impacto
precisam ser desenhados de modo a diminuir a aceleração
imposta ao corpo quando o atleta pisa o chão. O pé desce
com uma determinada velocidade e para em uma fração de
segundo. Os amortecedores da sola servem para aumentar
a distância em que o pé sofre a desaceleração. Se não houver
nenhum tipo de amortecedor, a desaceleração será feita pelas
juntas do corpo, como, por exemplo, o joelho. De acordo
com os seus conhecimentos de Física pode-se afirmar que

A) quanto mais lenta a desaceleração maior a força
aplicada sobre o corpo.

B) quanto mais lenta a desaceleração maior o impulso
sofrido pelo corpo durante o impacto.

C) quanto maior a massa do corpo maior a
desaceleração sofrida pelo mesmo.

D) o tempo de desaceleração não influencia no impacto
sofrido pelo corpo.

E) quanto maior a desaceleração maior a variação da
quantidade de movimento.

Questão 28

Com o objetivo de aumentar o rendimento dos seus veículos
híbridos, uma montadora de carros decidiu aproveitar até
mesmo o calor gerado pelo motor. A solução adotada é
chamada de motor de ciclo Rankine. Este motor é um
sistema de ciclo termodinâmico que converte uma fonte de
calor - neste caso o calor exaurido pelo motor - em trabalho.
Caso essa máquina térmica  em ciclo entre as temperaturas
de 27°C e 227°C, sendo que, em cada ciclo ela receba 1000
cal da fonte quente, então o máximo de trabalho que a
máquina pode fornecer por ciclo ao exterior, em calorias,
vale

A) 1000.
B) 600.
C) 500.
D) 400.
E) 200.

Questão 29

Criado no início do século XX o eletrocardiograma é um dos
exames mais comuns na medicina cardiológica. Nele uma
caneta registra as batidas do coração, movimentando-se
transversalmente sobre um papel milimetrado a uma
velocidade de 25 mm/s.

 20 mm  

Na figura anterior temos o eletrocardiograma de uma pessoa.
Sabe-se que cada pico está associado a uma batida do
coração. Nesse caso podemos afirmar que a frequência
cardíaca dessa pessoa, em batimento por minuto, é

A) 60.
B) 75.
C) 80.
D) 95.
E) 100.

Questão 30

Considere as informações abaixo, fornecidas por uma conta
de energia elétrica:

Considerando esses valores, quanto custaria o consumo de
20 lâmpadas de 100 W e 120 V, ligadas 4 horas por dia durante
um mês? (Considere um mês de 30 dias).

A) R$ 28,00
B) R$ 38,00
C) R$ 98,00
D) R$ 120,00
E) R$ 140,00

Leitura do mês 
anterior (kWh)  

Leitura do mês 
atual (kWh)  

Importância a ser 
paga em R$  

5250 5350 50,00 

Questão 31

Os modelos atômicos evoluíram historicamente com a
contribuição de vários cientistas, na busca de explicar o
comportamento da matéria. As características de alguns
modelos são apresentadas na tabela a seguir:

Modelos  Características 

I 
Núcleo atômico denso, com carga 
positiva.  
Elétrons em órbitas circulares. 

II 

Átomos maciços, indestrutíveis e 
indivisíveis.  
Os átomos de um mesmo 
elemento seriam todos iguais na 
massa e tamanho. 

III 

Núcleo atômico denso, com carga 
positiva.  
Elétrons em órbitas circulares de 
energia quantizada. 
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Questão 33

Questão 34

Questão 32

Questão 35

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta
modelo / cientista.

A)  I/ Bohr; II/ Dalton; III/ Rutherford.
B)  I/ Rutherford; II/ Dalton; III/ Bohr.
C)   I/ Dalton; II/ Rutherford; III/ Bohr.
D)   I/ Rutherford; II/ Bohr; III/ Dalton.
E)   I/ Dalton; II/ Bohr; III/ Rutherford.

"Quando se coloca sal comum em verduras cruas elas
murcham mais rapidamente, porque o sal força a saída de
águas das células vegetais". "Também um peixe de água
doce não pode viver no mar, devido ao sal ali contido".

FELTRE, Ricardo. Físico Química, vol 2. São Paulo: Moderna,1982.

Tais fenômenos podem ser explicados através das
propriedades coligativas das soluções. Com relação a essas
propriedades, pode-se afirmar que a alternativa INCORRETA
é:

A) O efeito tonoscópio é o aumento relativo da pressão
máxima de vapor de um líquido decorrente da adição
de um soluto não volátil.

B) Em uma solução diluída de um soluto qualquer, não
volátil e não iônico, a elevação da temperatura de
ebulição é diretamente proporcional à molalidade da
solução.

C) Em temperatura constante, a pressão osmótica é
diretamente proporcional à molaridade da solução.

D) A Criometria é o estudo do abaixamento da
temperatura de congelamento de um líquido, causada
pela dissolução de um soluto não volátil.

E) Sendo as pressões osmóticas de duas soluções A e
B iguais a PA e PB, a solução A é hipotônica em
relação à B, quando PA < PB.

O ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D), que foi desenvolvido
no período da guerra do Vietnã, tem sido o herbicida mais
usado no mundo.  O uso do 2,4-D vem crescendo desde a
sua introdução no mercado; no início, devido às suas
vantagens como herbicida seletivo de baixo custo e,
ultimamente, devido à adoção do desenvolvimento da prática
do plantio direto (que iniciou o conceito de agricultura
ambientalmente sustentável) como uma ferramenta
insubstituível para controle de plantas daninhas. No Brasil e
outros países, o 2,4-D, cuja fórmula estrutural está a seguir
representada, tem aplicação em pré e pós-emergência das
plantas infestantes nas culturas de arroz, aveia, café, cana-
de-açúcar, centeio, cevada, milho, pastagens, soja, sorgo e
trigo.

Com relação à estrutura desse composto, é correto afirmar
que a mesma apresenta

A) massa molar igual a 220,0 g mol-1.
B) dois átomos de carbono terciário.
C) três átomos de carbono primário.
D) quatro insaturações.
E) fórmula molecular igual a C

8
H

3
Cl

2
O

3 .

Os principais usos da soda cáustica (hidróxido de sódio)
NaOH são: fabricação de papel, celulose e rayon, alumina,
sabões, glicerol, por meio de saponificação das gorduras e
detergentes; refino de petróleo e produtos de petróleo;
regeneração de borracha "velha"; metalurgia, na obtenção
de compostos de sódio e de outros produtos químicos. Outras
aplicações incluem o tratamento de água, alimentos, têxteis,
processamento de metais, mineração, fabricação de vidro e
outros.

Adaptado de  http://www.scsquimico.com.br/soda_caustica.php
Acesso em 16 de agosto de 2012.

A obtenção comercial de soda cáustica envolve a reação de
Na

2
CO

3
 com cal apagada (Ca(OH)

2
). Partindo de 1 tonelada

de Na
2
CO

3
, pode-se afirmar que a massa correta de NaOH

obtida é igual a

A) 3,77 x 105g
B) 7,55 x 106g
C) 40g
D) 7,55 x 105g
E) 80g

Com poder adoçante de aproximadamente 200 vezes
superior ao da sacarose, o aspartame contém sabor
residual considerado menos apurado que o do ciclamato e
o da sacarina.(FIRS, 1993, p. 1991-92) Tais características
têm contribuído para o uso do mesmo em dietas para
redução de peso. O aspartame, estrutura representada a
seguir, é uma substância que tem sabor doce ao paladar.
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Questão 36

Uma missão da Nasa descobriu uma enorme quantidade de
fitoplâncton no lugar menos esperado: debaixo do gelo do
Ártico, segundo um estudo publicado esta quinta-feira pela
revista Science. Uma equipe da Nasa foi enviada ao mar de
Chukchi, litoral do Alasca, noroeste do continente americano,
onde encontrou uma biomassa de fitoplâncton que se estende
por 100 km na plataforma de gelo, informou o chefe da missão.

Disponível em:
 http://noticias.terra.com.br/ciencia/noticias/0,,OI5822762-EI8147,00-

Nasa+descobre+fitoplancton+em+lugar+impossivel.html.
Acesso em: 07 de junho de 2012.

Sobre o fitoplancton foram feitas as seguintes afirmações:

I. São algas, em sua maioria unicelulares, vitais para a
cadeia alimentar dos ambientes aquáticos.

II. Alimenta-se de organismos produtores de origem animal
que fazem parte do zooplancton.

III. O excesso desses organismos com a eventual
liberação de toxinas pode comprometer a qualidade da água
para consumo humano.

Deve-se concluir que

A) todas afirmações estão corretas.
B) somente a I e III estão corretas.
C) somente a II é correta.
D) somente a III é correta.
E) somente II e III estão corretas.

Questão 37

Detectado pela primeira vez em humanos na cidade de Hong
Kong em 1997, o vírus da gripe aviária, juntamente com o
vírus da gripe suína, preocupam órgãos de saúde pública em
virtude de suas infecções serem potencialmente sérias.

A manutenção de uma vigilância rigorosa sobre os vírus da
gripe citados justifica-se, pois

I. apesar de ainda não serem transmitidos de pessoa
para pessoa, há o risco de haver mutações que poderiam
causar uma pandemia devastadora em humanos.

II. se uma célula humana for infectada ao mesmo tempo
pelo vírus da gripe humana e o da aviária, pode haver uma
mistura de seus RNAs e novos vírus serem formados.

III. sendo o material genético formado por DNA, podem
injetar seus genes em uma célula hospedeira que formará
várias cópias em curto espaço de tempo

Conclui-se que

A) todas afirmações estão corretas.
B) somente a I e III estão corretas.
C) somente a II é correta.
D) somente a III é correta.
E) somente II e III estão corretas.

Questão 38

Lodish H, Berk A, Zipursky SL, Matsudaira P, Darnell J., Kaiser CA,
Scott, MP, Krieger, M. Molecular Cell Biology. 5th ed. New York:

Scientific American; 2003. p. 306.

Considerando os grupamentos funcionais existentes nessa
estrutura, assinale a alternativa que apresenta as funções
orgânicas presentes no aspartame:

A) aldeído, amida, amina e ácido carboxílico.
B) éter, amida, amina e ácido carboxílico.
C) éter, amida, amina e cetona.
D) éster, amida, amina e ácido carboxílico.
E) éster, amida, amina e cetona.
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A) a fermentação realizada pelas leveduras e que ocorre
na presença de oxigênio.

B) a respiração aeróbica, que resulta da quebra incompleta
de moléculas orgânicas.

C) a fermentação e a energia que é liberada e armazenada
em 30 moléculas de ATP.

D) a fermentação e ocorre em nossas células musculares,
durante exercício intenso.

E) a respiração celular realizada por mitocôndrias sem
gasto de O2, mas liberando CO2.

Questão 39

Sobre a reprodução humana analise as seguintes afirmativas

I. O ovócito secundário, ao ser penetrado pelo
espermatozoide, completa a segunda divisão meiótica.

II. A espermatogênese ocorre no epidídimo e os
espermatozoides formados migram para os testículos, onde
amadurecem.

III. A meiose, que ocorre na gametogênese, é importante
para que o número típico de cromossomos da espécie
permaneça constante.

IV. A fecundação ocorre na cavidade uterina e o zigoto
originado se implanta na mucosa após o 3º dia de formação.

De acordo com a análise, estão corretas

A) I e II.
B) I e III.
C) II e III.
D) III e IV.
E) I, II, III e IV.

Questão 40

Uma menina de nove anos tem de colocar azeite de oliva em
tudo o que come e praticamente beber creme de leite devido
a uma rara condição genética que faz com que o cérebro não
receba nutrição suficiente de uma dieta normal.

De um total de 100 pessoas diagnosticadas com a doença
no mundo inteiro, 25 são do Reino Unido. A síndrome de
deficiência de transportador tipo 1 de glicose (Glut1-DS), como
é chamada, deixa o paciente sem conseguir transportar
glicose ao cérebro da maneira correta.

Disponível em: http://noticias.terra.com.br/ciencia/noticias/
0,,OI5852780-EI238,00-Doenca+rara+faz+menina+beber

+creme+de+leite+e+oleo+diariamente.html.  Acesso em 23 de junho de
2012.

Uma redução no fornecimento de glicose para as células
cerebrais pode provocar uma série de transtornos, pois esse
constituinte da matéria viva

A) é o principal componente da membrana plasmática
dos neurônios.

B) através de sua ação enzimática, aumenta a
concentração de nutrientes celulares.

C) atua como o principal dissolvente de substâncias
químicas no citoplasma.

D) ajuda a manter constante o pH da célula.
E) é a principal fonte de energia fornecida para formar

moléculas de ATP.

****

A reação química anterior representa
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