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12 A 152 QUESTÄO -> MATEMÁTICA

1 QUESTÄO Valor: 0,25

Sejam z e w números complexos tais que:

w2-z2= 4+ 12i

ž -W = 2+ 4i

onde z e W representam, respectivamente, os números complexos
conjugados de z e w. O valor de z + w é:

A)1-i

B)2+ ;
C)-1+ 2i
D)2-2i

E)-2+ 2i

22 QUESTÄO Valor: 0,25

Seja N um número inteiro de 5 algarismos. O número P é
construido agregando-se o algarismo 1 à direita de N e o número O é
construido agregando-se o algarismo 1 à esquerda de f··). Sabendo-se

que P é o triplo de Q, o algarismo das centenas do número î··) é:

A) 0
B) 2
C) 4
D) 6

E) 8
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3a QUESTÄO Valor: 0.26

Um quadrado de lado igual a um metro é dividido em quatro
quadrados identicos. Repete-se esta divisão com os quadrados obtidos e
assim sucessivamente por n vezes. A figura abaixo ilustra as quatro
primeiras etapas desse processo. Quando n -> o, a soma em metros dos
perímetros dos quadrados hachurados em todas as etapas é:

E

Piii-lallaist.it:
¯ aglirElriabipa

I I I

Terceiraetapa ouaitaetapa

A) 4
B) 6
C) 8

E) 12
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41QUESTÄO Valor: 0.25

Se r, e re são raízes reais distintas de x2 + px + 8 = 0, é correto
afirmar que:

A) | r, + r2| > 4,5

B) | rs + r2| < N

C)| rs| 22 e |r2| 22

D)| rs| >_3 e| r2| 1

E)| rs| < | e | r2| < 2

6* QUESTÄO Valor: 0.25

Considere o sistema de equações dado por:

+ y+ 2z= h,

x-y+ 3z= b2

x-y+ az= hs

Sendo ha, b2 e 63 valores reais quaisquer, a condição para que o

sistema possua solução única é:

A) a= 0

B) as2
C) a» 8

D) avb, + b2 -bs

E) a= 2ba-b2+ 3b,

4



6 QUESTÄO Valor: 0.25

Seja f Sì -> Sì 
,
onde Sì é o conjunto dos números reais, tal que:

| { {4)= 5

| f(x+ 4)= f(x)f(4)

Ovalordef(-4)é:

4
A) --

1
B) --

4

C) --

1
D) -

4
E) -

5

7E QUESTÄO Valor: 0.25

Um grupo de nove pessoas, sendo duas delas irmãos, deverá
formar trés equipes, com respectivamente dois, très e quatro integrantes.
Sabendo que os dois irmãos não podem ficar na mesma equipe, o
número de equipes que podem ser organizadas é:

A) 288
B) 455
C) 480
D) 910

E) 960
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S QUESTÄO Valor: 0,25

Seja a matriz D dada por:

1 1 1

D= p q r

sen(Ñ) sen(Ô) sen(Å)

na qual p, q e r são lados de um triangulo cujos ângulos opostos são,

respectivamente, É, Ö e Á . O valor do determinante de D é:

A)-1

B) O

C) 1

D) R

E) p+ q+ r

9* QUESTÄO Valor: 0.25

Sabendo que log 2 = 0,30 10, Iog 3 = 0,4771 e log 5 = 0,6989, o
menor número entre as alternativas abaixo é:

A) 43c

B) 92-1

C) 254c

D) 8-12c

E) 625' '
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102 QUESTÄO Valor: 0.25

Considere os conjuntos A= {(1,2) (1.3), (2.3)} e B= { 1 2.3.4 5), e seja
a função f A -> B tal que:

f(× .y)= x+ y

É possível afirmar que fé uma função:

A) injetora
B) sobrejetora
C) bijetora
D) par

E) ímpar

112 QUESTÄO Valor: 0.26

O volume do octaedro cujos vértices são os pontos médios das
arestas de um tetraedro regular de volume V é:

V
A) -

V
B) -

4
V

C) -
B

| 2
D) V-

2

7



121QUESTÄO Valor: 0.25

Seja p(x)= ax3 2+ ;x+ 6 um polinômio do terceiro grau

cujas raízes são termos de uma progressão aritmética de razão 2.

Sabendo que p(-1) = -1, p(0) = 0 e p(7) = 1, os valores de
a e y são, respectivamente:

A) 2 e -1

B) 3 e -2

C) -1 e 2
1 4

D)-- e -
3 3
1 1

E) - e -
2 2

131QUESTÄO Valor: 0,25

Seja p(x) = x5+ ox4 ex3+ dx2+ ex+ f um polinômio com
coeficientes inteiros. Sabe-se que as cinco raízes de p(x) são números
inteiros positivos, sendo quatro deles pares e um impar. O número de
coeficientes pares de p(x) é:

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
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14a QUESTÄO Valor: 0.25

Considere uma circunferência C fixa de raio R. A partir de dois
pontos A e B pertencentes a C, traçam-se retas tangentes a C que se

interceptam num ponto P, tal que N= M= A. Sendo k um valor
constante, o lugar geométrico de P é uma:

A) reta
B) circunferencia
C) parábola

D) hipérbole

E) elipse

152 QUESTÄO Valor: 0.25

Um homem nascido no século XX diz a seguinte frase para o filho:
"seu avô paterno, que nasceu trinta anos antes de mim, tinha x anos no
ano x"'. Em conseqüência, conclui-se que o avô paterno nasceu no ano
de:

A) 1892
B) 1898
C) 1900

D) 1936

E) 1942
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162 A 302 QUESTÃO -> FISICA

16A QUESTÄO Valor: 0.25

2 4Q

A chave S no circuito elétrico possui duas posições de contato,

conforme mostra a figura acima. Para que a potencia total dissipada no

circuito seja a mesma estando a chave S na posição 1 au na posição 2, a
valor aproximado da resistência R, em ohms, deve ser:

A) 1,5

B) 3,4

C) 5,6

D) 8,2

E) 12,3

172 QUESTÄO Valor: 0.25

Um peso está suspenso por uma corda no teto de um elevador. A

tração na corda é maior quando o elevador está:

A) subindo com uma velocidade constante de 1 m/s.

B) descendo com uma velocidade constante de 1 mis.

C) subindo com uma aceleração constante de 1 misl.

D) descendo com uma aceleração constante de 1 m/s2

E) parado.
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18a QUESTÃO Valor: 0.25

Entre as grandezas abaixo, a única conservada nas colisöes elás-

ticas, mas não nas inelásticas é o(a):

A) energia cinética.

B) energia potencial.

C) energia total.

D) momento linear.

E) momento angular.

192 QUESTÃO Valor: 0,25

Quando a luz, que estava se propagando no ar, penetra na água

de uma piscina, sua velocidade (Il 
, sua freqüência (II) e seu com-

primento de onda (III)

A opção que corresponde ao preenchimento correto das lacunas

(I), (II) e (III) é:

(I) (II) (III)

permanece
A) diminui aumenta constante

permanece
B) aumenta diminui

constante

. . permanece
C) diminui diminui

constante

D) aumenta diminui aumenta

E) diminui diminui diminui
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20* QUESTÄO Valor: 0.25

Uma partícula com carga elétrica penetra, ortogonalmente, num

campo magnético uniforme com velocidade v no ponto cujas coorde-

nadas (x,y) são (0,0) e sai do campo no ponto (0,2R). Durante a perma-

nencia no campo magnético, a componente x da velocidade da particula
no instante t é dada por:

nvt
A) vsen( )

R

nvt.
B) vcos( )

R

vt
C) vcos(-)

R

2vt.
D) vcos( )

R

vt .

E) vcos( )
2R

21A QUESTÄO Valor: 0.25

Analisando certo fenömeno fisico, um pesquisador verificou que

determinada grandeza era diretamente proporcional ao produto de uma

força por uma velocidade e inversamente proporcional ao produto do

quadrado de um peso pelo cubo de uma aceleração. Sabendo-se que a

constante de proporcionalidade é adimensional, a expressão dimensional

da referida grandeza é:

A) [ L]
¯4[ M]

¯

[ T]

B) [ L]
¯2[ M]

¯¯

[ T] 3

C) [ L]
¯5[ M]

-3 --] s

D) [ L]
¯

'[ M] -4[T]4

E) [ L]
¯3[ M]

¯

i[ T] 7
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222 QUESTÅO Valor: 0.25

NAvle

AGUA - 
- 

-

PEDRA'

A figura acima ilustra um plano transversal de corte de um navio,

incluindo a água e o fundo do rio em que a embarcação navega. Consi-

dere um segmento de reta horizontal hipotético X-Y, contido nesse plano,

paralelo à superficie da água. O gráfico que melhor ilustra a pressão

hidrostática ao longo dos pontos desse segmento é:

pressão pressão

A) B)

I I
I I

X Y X Y

pressão pressâo

C) D)

s._.- I I

I I

X Y Y

pressão

E)
I

X Y
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23" QUESTÄO Valor: 0.25

A constante elástica da mola de uma espingarda é k = 1 Niem.

Para atirar um projétil de 0,5 g com velocidade de 50 mis 
, o compri-

mento de compressão da mala, em em, deverá ser:

A) 1,12

B) 1,25

C) 6,25

D) 11,20

E) 12,50

24" QUESTÄO Valor: 0.25

noe sonora

A figura acima apresenta uma fonte sonora que se desloca pela
trajetária representada pela linha cheia, com velocidade escalar

constante, emitindo um som de freqüencia constante. Um observador

localizado no ponto P escutará o som de forma mais aguda quando a
fonte passar pelo ponto:

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5
14



25E QUESTÅO Valor: 0.25

1.732m 1.0DDm

I | |

1, D00m

Um bloco de massa M = 20kg está pendurado por tres cabos em

repouso, conforme mostra a figura acima. Considerando a aceleração da

gravidade iguala 10mis, 531,414 e Sa1.732, asvaloresdas

forças de tração, em newtons, nos cabos 1 e 2 são, respectivamente:

A)146e179.

B)179e146.

C) 200 e 146.

D)2OOe179.

E)146e2OO.

26- QUESTÁO Valor: 0,25

Um espelho e uma lente, ambos esféricos, encontram-se posicio-

nados de maneira que seus eixos ópticos coincidam. Uma vela acesa é

posicionada entre o espelho e a lente, perpendicularmente ao eixo óptico,

com a base sobre o mesmo. Para que as imagens formadas individu-

almente pelos dois instrumentos, a partir do objeto, possam ser direitas e

coincidentes, os tipos de espelho e de lente devem ser, respectivamente:

A) convexo e convergente.

B) convexo e divergente.

C) côncavo e convergente.

D) côncavo e divergente.

E) não existe combinação que torne as imagens coincidentes.
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272 QUESTÄO Valor: 0.25

Considere uma máquina térmica operando em um ciclo termodinâ-

mico. Esta máquina recebe 300 J de uma fonte quente cuja temperatura

é de 4DOK e produz um trabalho de 150J. Ao mesmo tempo, rejeita

150J para uma fonte fria que se encontra a 30DK. A análise termodi-

nâmica da máquina térmica descrita revela que o ciclo proposto é um(a):

A) máquina frigorifica na qual tanto a Primeira Lei quanto a Se-

gunda Lei da termodinâmica são violadas.

B) máquina frigorifica na qual a Primeira Lei é atendida, mas a

Segunda Lei é violada.

C) motor térmico no qual tanto a Primeira Lei quanto a Segunda

Lei da termodinämica são atendidas.

D) motor térmico no qual a Primeira Lei é violada, mas a Segun-

da Lei é atendida.

E) motor térmico no qual a Primeira Lei é atendida, mas a Segun-

da Lei é violada.

282 QUESTÄO Valor: 0.25

Um astronauta encontra-se em um planeta onde a altura máxima
que atinge com seus pulos verticais é de 0,5 m. Em um segundo plane-

ta, a altura máxima alcançada é seis vezes maior. Supondo que os dois
planetas tenham densidades uniformes µ e 2µ / 3, respectivamente, a

razão entre o raio do segundo planeta e a raio do primeiro é:

A)-- B)Î
2 3

C)Î 0)Z
4 6

E) _.

8
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292 QUESTÅO Valor: 0.25

P..

Pi

A figura acima ilustra um cubo de madeira parcialmente submerso

em um liquido de densidade µ . Sua face superior está coberta por uma

placa metálica quadrada Pa. Uma placa identica P.., fixada em um supor-

te, forma com a primeira um capacitor de placas paralelas. As placas

estão carregadas com uma carga Q, havendo entre elas uma capaci-

tância C e uma tensão elétrica V, armazenando o capacitor uma energia

E. Se o liquido for substituído por igual quantidade de outro com densi-

dade maior, a capacitância (Il 
, a tensão entre as placas (IIì

e a energia armazenada (Illì

A opção que conesponde ao preenchimento correto das lacunas

(I), (II) e (Ill) é:

I (lo I (Ilo I oli) |
A) aumenta aumenta aumenta

B) aumenta diminui aumenta

C) aumenta diminui diminui

D) diminui aumenta aumenta

E) diminui diminui diminui
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30* QUESTÄO Valor: 0.25

Considere um corpo que descreve um movimento circular unifor-

me. Pode-se afirmar que:

A) o módulo da força que age sobre o corpo é diferente de zero,

o vetor quantidade de movimento não muda com o tempo, o

trabalho realizado é nulo e a energia cinética é constante.

B) o módulo da força que age sobre o corpo é diferente de zero,

o vetor quantidade de movimento muda com o tempo, o

trabalho realizado é nulo e a energia cinética é constante.

C) o módulo da força que age sobre o corpo é nulo, a vetor

quantidade de movimento não muda com o tempo, o trabalho

realizado é constante e a energia cinética é constante.

D) o mádulo da força que age sobre o corpo é nulo, o vetor

quantidade de movimento muda com o tempo, a trabalho

realizado é nulo e a energia cinética é constante.

E) o mádulo da força que age sobre o corpo é diferente de zero,

o vetor quantidade de movimento muda com o tempo, a

trabalho realizado é diferente de zero e a energia cinética é

diferente de zero.
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3P A 402 QUESTÄO -> QUÍMICA

312 QUESTÄO Valor: 0,25

O isopreno é um composto orgânico tóxico que é utilizado como
monômero pam a sintese de elastômeros, através de reações de
polimerização. Dada a estrutura do isopreno, qual sua nomenclatura
IUPAC?

A) 1,3 - butena
B) 2 - metil - butadieno
C) 2 - metil - buteno
D) pentadieno
E) 3 - metil - butadieno

322 QUESTÄO Valor: 0.25

Oleum, ou ácido sulfúrico fumegante, é obtido através da absorção
do trióxido de enxofre por ácido sulfúrico. Ao se misturar oleum com água
obtém-se ácido sulfúrico concentmda. Supondo que uma indústria tenha
comprado 1.000 kg de oleum com concentração em peso de trióxido de
enxofre de 20% e de ácido sulfúrico de 80%

,
calcule a quantidade de

água que deve ser adicionada pam que seja obtido ácido sulfúrico com
concentmção de 95% em peso.

Dados:
Massas atömicas (u.m.a): S = 32; O = 16; H = 1

A) 42 kg
B) 300 kg
C) 100 kg
D)45kg
E) 104,5 kg
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333 QUESTÄO Valor: 0,25

A teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valencia
foi desenvolvida pelo pesquisador canadense Ronald J. Gillespie, em
1957. Esta teolia permite prever a fanna geométrica de uma molécula. O
modelo descreve que, ao redor do átomo central, as pares eletrônicos
ligantes e os não ligantes se repelem, tendendo a ficar tão afastados
quanto possível, de forma que a molécula tenha máxima estabilidade.

A seguir são expressas algumas correlações entre name,

geometria molecular e polaridade de algumas substâncias.

Correlação Nome ela Geometria da Polaridade
substância molécula

| Ozônio Angtilar Polar

| | Trifltioreto de boro Ti1gonal planar Apolar

Ill Dióxidode Linear Apolar
nitrogenio

IV Amônia Pirâmide trigonal Polar

V Pentacloretode Bipirâmide Apolar
fósforo trigonal

Assinale a con·elação falsa.

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

342QUESTÄO Valor: 0,25

Quantos isomeros existem para o dicloro fenol ?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
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353 QUESTÄO Valor: 0,25

A ciencia procura reunir semelhantes em classes ou grupos, com
objetivo de facilitar metodologicamente o estudo de tais entes. Na
química, uma classificação inicial ocorreu em meados do século XVill e
dividiu as substâncias em orgânicas e inorgânicas ou minerais.

Abaixo, são apresentadas correlações de names, fórmulas e clas-

sificações de algumas substâncias inorgânicas.

Correlação Nome da Fórmula Classificação
substância

I Carbonato ácido KHCOs Sal de hidrálise
de potássio ácida

II Oxido de aluminio AlzO3 Oxido anfótero
Ill Cianeto de sódio NaCN Sal de hidrólise

básica
IV Oxido de cálcio CaO Oxido básico
V Hidróxido Sn(OHN Base de

estanoso Arrhenius

Assinale a alternativa na qual ambas as correlações são falsas.

A)leV
B) Il e Ill
C)lileV
D)leill
E)llelV

3V QUESTÄO Valor: 0,25

Dada a reação Cu + 2HCI -> CuCl2 + Hz , assinale a afirmativa
correta sabendo-se que os potenciais-padrão de redução do cobre e do
hidrogenio são respectivamente 0,34 V e 0,00 V.

A) A reação produz corrente elétiica.
B) A reação não ocorre espontaneamente.
C) A reação ocorre nas pilhas de Daniell.
D) O cobre é o agente oxidante.
E) O hidrogenio sofre oxidação.

21



37"QUESTÄO Valor: 0,25

A solução formada a partir da dissolução de 88 g de ácido n-

butanóico e 16 g de hidróxido de sódio em um volume de água suficiente
para completar 1,00 L, apresenta pH igual a 4,65. Determine qual será o
novo pH da solução formada ao se adicionar mais 0,03 moles do
hidróxido em questão.

A) 7,00

B) 4,60

C) 4,65

D) 4,70

E) 9,35

3f QUESTÃO Valor: 0,25

Considere os seguintes processos conduzidos a 25 'C e 1 atm:

(1) 4Fe(s) + 3Dz(g) -> 2FeeD3(s)
(2) H2O(s) -> H2O(I)
(3) CH4(g) + 2O2(g) -> CO2(g) + 2H2O(g)
(4) Cu2S(s) -> 2Cu(s) + S(s), com AG = + 86,2 kJ
(5) S(s) + O2(g) -> SO2(g), com sG = - 300,4 kJ
(6) Cu2S(s) + O2(g) -> 2Cu(s) + SO2(g)
(7) 2ND(g) + O2(g) -> 2NO2(9)

Assinale a afimiativa correta.

A) Os processos (1), (4) e (5) não são espontâneos.
B) O processo (2) é exotémoico e apresenta valiação de entropia

positiva.
C) O processo (3) é endotérmico e apresenta valiação de entropia

negativa.
D) Os processos (2) e (7) apresentam valiação de entropia

positiva.

E) Os processos (1), (2) e (6) são espontäneos.

Obs: sG = Variação da energia livre de Gibbs

22



393 QUESTÄO Valor: 0,25

Um vaso fechado de volume V contém inicialmente dois moles do
gás A. Após um determinado tempo, observa-se o equilibrio químico:

A 2B

cuja constante de equilibrio é Kp= .0 (onde pa e po representam as

pressões parciais dos componentes A e B). No equilibrio, o número de
males de A é ny.

Em seguida, aumenta-se a pressão do vaso admitindo-se dois
moles de um gás inerte I. Após novo equilibrio, o número de males de A
é n2- Quanto vale n2.·

·

n< se, durante todo o processo, a temperatura fica
constante e igual a T (em K) ?

A) 1
B) 2
C) 4

R.T
D) 2

V.Kp

4 
R.T 

¯

E}

402 QUESTÄO Valor: 0,25

Há mais de dois séculos, surgiu a expressão ' 'compostos orgänicos' '

para designar as substâncias produzidas por organismos vivos, animais
ou vegetais. Atualmente, a química orgânica estuda as substâncias que
possuem átomos de carbono, embora nem todas as substâncias que
contenham carbono estejam no universo da química orgânica. Em tais
substâncias orgänicas, os átomos de carbono apresentam hibridização
sp, sp" ou sp° confamie as ligações. No metanol, metanal,
triclorometano e etino os carbonos apresentam, respectivamente,
hibridização:

A) sp sp" sps a

B) sp-, s sp sp3

C) sps 2 
-

D) sp, sp°
_, sp' sp

E) sp°
, sp sp°

, sp
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