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INSTRUÇÕES
1. Você recebeu do fiscal um Caderno de Questões, um Caderno de Respostas e um Cartão
de Respostas.
2. O Caderno de Questões (32 páginas) contém trinta e cinco questões de múltipla escolha
do núcleo comum do Ensino Médio, cinco questões de Língua Espanhola, cinco questões
de Língua Inglesa, também de múltipla escolha, uma proposta de Redação, cinco questões
discursivas para cada curso do Consórcio CEDERJ, espaços para rascunho e uma Tabela
Periódica (página 31).
3. Confira, no Caderno de Questões, se as informações do item anterior estão corretas e se as
questões estão legíveis. Confira, também, no Caderno de Questões e no Cartão de
Respostas, se seu nome, número de sua inscrição e número de seu documento de
identidade estão corretos.
4. Você disporá de cinco horas para realizar esta prova, incluindo o preenchimento do Cartão
de Respostas.
5. Utilize apenas caneta esferográfica com tinta azul ou preta para o preenchimento do
Cartão de Respostas, para escrever a Redação e para responder às questões discursivas.
6. Cada questão de múltipla escolha contém cinco alternativas de resposta – de (A) a (E) –
sendo apenas uma delas a correta. A questão que apresentar mais de uma alternativa
assinalada receberá pontuação zero, mesmo que dentre elas se encontre a correta.
7. As questões de múltipla escolha de língua estrangeira têm numeração comum, de 36 a 40.
Responda apenas as questões do idioma estrangeiro que você escolheu no ato de sua
inscrição.
8. Não use qualquer instrumento que sirva para o cálculo nem consulte qualquer material que
não seja o próprio Caderno de Questões.
9. Desligue seu celular.
10. Após o início da prova, você deverá permanecer na sala por, no mínimo, sessenta minutos.
11. Após o término da prova, entregue ao fiscal o Cartão de Respostas assinado e o Caderno de
Respostas.
12. Caso necessite mais esclarecimentos, solicite a presença do Chefe de Local.
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R E D A Ç Ã O
INSTRUÇÕES
 Ao desenvolver o assunto é indispensável:
◦remeter-se ao tema da proposta;
◦produzir um texto em prosa, no gênero solicitado;
◦inter-relacionar fatos, ideias e argumentos;
◦expressar-se com vocabulário apropriado e em estruturas linguísticas adequadas;
◦limitar o texto a, no mínimo, 20 e, no máximo, 25 linhas;
◦escrever com letra legível (A redação que não puder ser lida, pelo menos, por
3 (três) avaliadores em virtude de letra ilegível, receberá nota zero);
 A redação vale dez pontos.
TEXTO I
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A)

Leia, cuidadosamente,
os textos a seguir como
material de reflexão
para seu próprio texto.

TEXTO II

Arthur Dapieve, O Globo, Segundo Caderno, 23/10/2009

O futebol é o modelo de exportação. E o SPORTV é
a vitrine dos melhores craques do planeta. Todo
domingo, todo o Brasil está torcendo no maior
clássico da rodada do Campeonato Brasileiro. Só
você, assinante SPORTV – o maior canal de
esportes do Brasil – é que não pode perder.
ISTO É, 2007

A globalização do futebol embaralhou velhas lealdades. Aqui,
assistimos aos jogos da Série A sem admitir que, na verdade,
assistimos é à medíocre Série C do Brasileiro, reforçada por
um punhado de gringos bons de bola, como o argentino Conca
e o sérvio Petkovic. Nossos craques jogam nossa verdadeira
Série A é na Espanha, na Itália, na Inglaterra e na Alemanha.
Nossos bons jogadores disputam a verdadeira Série B no resto
da Europa e na Ásia Central. Como não é boba, a garotada
hoje tem um time aqui e outro lá, sem dramas. Minha filha, por
exemplo, herdou o Botafogo e escolheu o Chelsea. Como ela
não verá com simpatia Lampard ou Drogba defendendo suas
seleções na África do Sul?

TEXTO III
Se você tiver dificuldade para ler este texto, siga até a página 25.

B) Redija um texto de opinião sobre o seguinte tema:

O BRASIL QUE DÁ CERTO:
O FUTEBOL É UM MODELO DE EXPORTAÇÃO

Características do gênero texto de opinião:

apresenta informações e juízos de valor sobre um
determinado assunto;

deve permitir que o leitor identifique, claramente, o
tema central que está sendo desenvolvido;

deve ser compreendido por diferentes tipos de
pessoas;

deve ser redigido em língua padrão.

O Globo
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QUESTÕES DISCURSIVAS – RESPONDA SOMENTE ÀQUELAS DO CURSO PARA O QUAL VOCÊ SE INSCREVEU

ADMINISTRAÇÃO
QUESTÃO 1
O processo de organização da política brasileira no século XIX indicou que a melhor forma de se administrar um território
continental era através de uma forte centralização política.
A partir dessa ideia:
a) indique o instrumento constitucional que garantia ao Imperador o controle do poder;
b) explique o papel da imprensa nos movimentos da Abolição e da Proclamação da República.
QUESTÃO 2
Uma das bases do desenvolvimento americano, no início do século XX, foi o chamado “fordismo” que garantia aos EUA a
liderança no movimento de renovação mundial do capitalismo. Isso só foi possível pela combinação entre a administração
das empresas e a produção industrial.
A partir dessa observação:
a) destaque um nome dentre aqueles que teorizaram essa nova relação entre administração e economia, nos EUA, que se
transformou em sinônimo de “fordismo”;
b) explique o significado do termo fordismo.
QUESTÃO 3
Um grupo de 48 alunos ganhou convites para conhecer o parque e o zoológico de uma cidade. Sabe-se que todos os
alunos compareceram a, pelo menos, um desses lugares. 1/5 dos que visitaram o parque também foram ao zoológico e
1/4 dos que visitaram o zoológico também foram ao parque. Determine o número de alunos que estiveram nos dois
lugares.
QUESTÃO 4
Seja f: ℝ → ℝ definida por f(x) = (x2 + 1)(x2 – 5x + 6). Determine:
a)
b)
c)
d)

o grau do polinômio f(x);
as raízes reais de f;
os intervalos em que f é positiva;
os intervalos em que f é negativa.

QUESTÃO 5
Na figura a seguir, ABCD representa um quadrado de lado igual a 4 cm e o ponto E é o ponto de interseção dos
prolongamentos dos segmentos AF e BC.
Sabendo-se que a área do triângulo ADF é igual a
2 cm2, determine:
a) o comprimento do segmento DF;
b) o comprimento do segmento CE;
c) a área do triângulo CEF.
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LICENCIATURA EM FÍSICA
QUESTÃO 1
Uma esfera está presa à extremidade de um fio de comprimento L = 40 cm. A outra extremidade do fio está fixa ao teto.
A esfera é afastada da sua posição de equilíbrio até que o fio forme um ângulo de 600 com a vertical, conforme ilustra a figura.
A seguir, a esfera é abandonada a partir do repouso. Considere as forças resistivas
desprezíveis e determine a velocidade da esfera no ponto mais baixo da trajetória.
Dado: aceleração da gravidade = 10 m/s2
QUESTÃ0 2
Certa quantidade de uma substância desconhecida, contida em um recipiente de capacidade térmica desprezível, encontrase inicialmente no estado sólido e a 10 0C. Um aquecedor, a partir do instante t = 0, lhe fornece calor a uma potência
constante. Em um determinado instante, o aquecedor é desligado. O gráfico a seguir descreve o comportamento da
temperatura (T) dessa quantidade da substância em relação ao tempo(t).
Com base nas informações do gráfico, determine:
a) a temperatura em que se encontrava a substância no
instante em que o aquecedor foi desligado;
b) o estado da matéria em que se encontrava a
substância no instante em que o aquecedor foi
desligado.
QUESTÃO 3
A figura a seguir mostra duas pequenas esferas A e B, carregadas e com cargas iguais. A esfera A e a haste isolante
vertical estão presas ao plano horizontal também isolante. A esfera B, de massa igual a 10 g, pode deslizar sem atrito ao
longo da haste e se mantém em equilíbrio quando a distância entre as duas esferas é de 1,0 m.
HASTE
ISOLANTE

A

PLANO
HORIZONTAL
ISOLANTE

B

Determine a carga elétrica em cada esfera, considerando que o dispositivo constituído
pelas esferas, haste e plano isolantes se encontra no vácuo e que a aceleração da
gravidade e a constante dielétrica do vácuo são, respectivamente, 10 m/s2
e 9,0 x 109 Nm2/C2.

QUESTÃO 4
Seja f: ℝ → ℝ definida por f(x) = (x2 + 1)(x2 – 5x + 6). Determine:
a)
b)
c)
d)

o grau do polinômio f(x);
as raízes reais de f;
os intervalos em que f é positiva;
os intervalos em que f é negativa.

QUESTÃO 5
Na figura a seguir, ABCD representa um quadrado de lado igual a 4 cm e o ponto E é o ponto de interseção dos
prolongamentos dos segmentos AF e BC.
Sabendo-se que a área do triângulo ADF é igual a
2 cm2, determine:
a) o comprimento do segmento DF;
b) o comprimento do segmento CE;
c) a área do triângulo CEF.
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LICENCIATURA EM HISTÓRIA
QUESTÃO 1
As políticas públicas de turismo e de cultura no Brasil se beneficiam da natureza do país e da localização, na costa, da
maioria das capitais.
A partir da constatação acima:
a) identifique o sistema inicial de organização do território que se aproxima, genericamente, das atuais fronteiras estaduais;
b) explique o processo histórico que permite entender a localização das principais capitais na costa, acentuando a sua
dimensão econômica.
QUESTÃO 2
O período compreendido, aproximadamente, entre os anos 1950 e 1960, no Brasil, conhecido como “anos dourados”,
marcou o que se convencionou chamar de “desenvolvimentismo”.
Olhando para esse período e limitando-o ao ano de 1964:
a) indique a denominação que recebeu o conjunto de procedimentos e de ações de desenvolvimento, elaborado no
governo de Juscelino Kubitschek;
b) explique o significado do lema “50 anos em cinco”.
QUESTÃO 3
O atual sistema neoliberal teve sua origem no processo de desenvolvimento do capitalismo, decorrência da Revolução
Industrial e do ideário liberal a ela vinculado. Comparando o presente com o passado, pode-se dizer que um dos aspectos
centrais da diferença entre os dois momentos do capitalismo é o processo de globalização.
Observando essa proposição:
a) indique a principal característica dos mercados e das indústrias no capitalismo liberal até, pelo menos, 1870;
b) explique o significado atual da globalização no tocante à ideia de mundialização de mercados, utilizando como exemplo a INTERNET.
TEXTO I
Se você tiver dificuldade para ler este texto, siga até a página 25.

TEXTO II

O Globo, 12/10/2009

QUESTÃO 4
Transcreva do Texto I uma frase que caracteriza a interlocução entre o locutor e o leitor.
QUESTÃO 5
O Texto II apresenta vários interlocutores para a construção do sentido. O recurso estilístico utilizado é a ironia.
Transcreva a fala do personagem que exemplifica a ironia fundamental para interpretação da mensagem.
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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
QUESTÃO 1
Para realizar a análise morfológica das hemácias presentes no sangue de um paciente, um estagiário em análise clínica
resolveu diluir uma gota de sangue em 5 mL de água. Após 10 minutos da diluição, o estagiário colocou o sangue diluído
em uma lâmina para a observação da forma das hemácias ao microscópio óptico. Ao observar a lâmina, o estagiário ficou
surpreso ao constatar que todas as hemácias sofreram lise.
a) Explique por que a membrana das hemácias foi lisada.
b) Mencione o tipo de solução em que as hemácias deveriam ser diluídas para não serem lisadas.
c) Informe o que ocorreria com as hemácias se elas fossem colocadas em uma solução hipertônica de 2,5% de cloreto de sódio.
QUESTÃO 2
Analise o quadro comparativo de dois tipos de vermes pertencentes a diferentes filos do reino animal.
SISTEMAS
FILO

CIRCULATÓRIO

DIGESTÓRIO

EXCRETOR

NERVOSO

RESPIRATÓRIO

A

AUSENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

AUSENTE

B

AUSENTE

AUSENTE

PRESENTE

PRESENTE

AUSENTE

a) Leve em consideração que o filo A possui organismos com o corpo alongado, cilíndrico e delgado com as extremidades
afiladas, e o filo B reúne animais com o corpo alongado e achatado dorsalmente. Identifique o filo A e o filo B com base
nas informações acima.
b) Tendo em vista que os animais do filo B não possuem sistema respiratório, informe como ocorrem a entrada e saída do
O2 e do gás carbônico, respectivamente, no corpo desses animais.
c) Explique a função dos cordões nervosos laterais e dorsais encontrados nos animais do filo A.
QUESTÃO 3
A conquista do ambiente terrestre pelas plantas classificadas como gimnospermas e angiospermas pode ser atribuída a duas
importantes adaptações. A primeira foi tornar-se independente da água para a reprodução e a segunda o surgimento de sementes.
Uma vez que o gameta masculino das gimnospermas não necessita mais de água para realizar a fecundação,
a) explique como ocorre o transporte desses gametas até o óvulo, onde fica o gameta feminino.
b) determine a principal característica que diferencia as gimnospermas das angiospermas.
QUESTÃO 4
Nos indivíduos portadores de anemia falciforme a sequência de aminoácidos da cadeia β da globina (S) apresenta apenas um
aminoácido diferente em relação à cadeia β da globina normal (N), decorrente de uma alteração pontual no gene que codifica essa
proteína. Na β-globina N, o sexto aminoácido é o glutamato (Glu), enquanto na β-globina S o sexto aminoácido é valina (Val).
Na tabela seguinte encontra-se esquematizada a seqüência dos 12 primeiros aminoácidos da extremidade amino terminal
da β-globina N e os respectivos códons do RNA mensageiro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NH+
Val
His
Leu
Thr
Pro
Glu
Glu
Lys
Ser
Ala
Val
Thr
...COH
5’…
GUG
CAC
CUG
ACU
CCU
GAG
GAG
AAG
UCU
GCC
GUU
ACU
...3’
a) Sabendo-se que apenas a terceira base nitrogenada varia nos quatro códons degenerados que codificam a valina (Val),
analise a tabela acima e deduza o códon do sexto aminoácido da β-globina S.
b) A Anemia Falciforme é um exemplo clássico de uma mudança herdável nas instruções codificadas no DNA. Denomine
esse tipo de alteração genética.
QUESTÃO 5
Várias espécies de bactérias, comumente encontradas nos solos, são capazes de oxidar a amônia. A oxidação dessa
molécula é conhecida como nitrificação. Esse processo produz energia que é utilizada pela bactéria para produção de
carboidratos a partir de dióxido de carbono.
a) Classifique esses organismos quanto ao nível trófico e quanto ao mecanismo de síntese de energia.
b) Explique o papel das bactérias desnitrificantes no ciclo do nitrogênio.
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LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
QUESTÃO 1
Um grupo de 48 alunos ganhou convites para conhecer o parque e o zoológico de uma cidade. Sabe-se que todos os
alunos compareceram a, pelo menos, um desses lugares. 1/5 dos que visitaram o parque também foram ao zoológico
e 1/4 dos que visitaram o zoológico também foram ao parque. Determine o número de alunos que estiveram nos
dois lugares.
QUESTÃO 2
Seja f: ℝ → ℝ definida por f(x) = (x2 + 1)(x2 – 5x + 6). Determine:
a)
b)
c)
d)

o grau do polinômio f(x);
as raízes reais de f;
os intervalos em que f é positiva;
os intervalos em que f é negativa.

QUESTÃO 3
Na figura a seguir, ABCD representa um quadrado de lado igual a 4 cm e o ponto E é o ponto de interseção dos
prolongamentos dos segmentos AF e BC.

Sabendo-se que a área do triângulo ADF é
igual a 2 cm2, determine:
a) o comprimento do segmento DF;
b) o comprimento do segmento CE;
c) a área do triângulo CEF.

QUESTÃO 4
Oito corredores estão competindo em uma prova de velocidade.
De acordo com a informação acima, determine:
a) de quantas maneiras distintas os oito corredores podem ocupar as oito posições do resultado final, sem que haja
empate em qualquer uma das posições possíveis;
b) de quantas maneiras distintas os oito corredores podem ocupar as três primeiras posições do resultado final, sem que
haja empate em qualquer uma das posições possíveis.
QUESTÃO 5
Na figura a seguir, os triângulos AOB e AOC são retângulos em A e o ângulo AOC é o dobro do ângulo AOB.

Sabe-se que OA e AB são, respectivamente, 6 cm e
2 cm. Assim sendo, determine:
a) tg (α);
b) BC.
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LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
TEXTO I

TEXTO II

Se você tiver dificuldade para ler este texto, siga até a página 25.

TEXTO III
VEROSSÍMEL
Antigamente, em maio, eu virava anjo.
A mãe me punha o vestido, as asas,
Me encalcava a coroa na cabeça e encomendava:
“Canta alto, espevita as palavras bem.”
Eu levantava voo rua acima.
Adélia Prado, Bagagem

Vocabulário:
Encalcar: apertar, comprimir

Globo, 12/10/2009

QUESTÃO 1
Retire do Texto I dois exemplos de expressões que caracterizam a marcação de uma conversa.
QUESTÃO 2
Transcreva do Texto I uma frase que caracteriza a interlocução entre o locutor e o leitor.
QUESTÃO 3
O Texto II apresenta vários interlocutores para a construção do sentido. O recurso estilístico utilizado é a ironia.
Transcreva a fala do personagem que exemplifica a ironia fundamental para a interpretação da mensagem.
QUESTÃO 4
Destaque duas características do Texto III (indique os versos) que evidenciem a predominância do tipo narrativo na
construção do poema.

Vestibular 1/2010
QUESTÃO 5
TEXTO IV
Nada te acorda como Nescafé

O texto publicitário de Nescafé se vale da estética da poesia concreta
para construir sua mensagem. Os poetas do concretismo propunham
um experimentalismo poético, como por exemplo, a ideia de que o
poema deve ser visto e lido.

Destaque da peça publicitária um recurso da estética do
movimento concretista.

Texto III – Redação

Texto I – LPLB discursiva

Brasil x Brasil

Quem ainda liga para eles?
Guilherme Gomes – 12 anos, aluno do Colégio Marília Mattoso

O presidente da Fifa,
Joseph Blatter, já demonstrou
preocupação, e a próxima
Copa do Mundo só virá
confirmar que o dirigente não
está exagerando quando diz
que, se nada for feito, no
futuro, o Mundial poderá se
transformar numa disputa entre
jogadores nascidos no Brasil.
Chama a atenção a quantidade
de brasileiros naturalizados
jogando por outros países.

Nesta época de videogames e computador, será que alguém ainda liga
para brinquedos antigos? Gostaria de ler, no Dia da Criança, uma notícia
sobre isso. Por isso, resolvi escrever o texto que você lê abaixo.
“É... Hoje em dia, todo mundo conhece o Playstation, o Game Boy, o
Nitendo DS. Mas será que alguém ainda usa um daqueles brinquedos
velhos (ou não tão velhos)? Quais? Ah, a pipa, a boneca, o ioiô... Em
alguns colégios, para quem não sabe, está voltando a moda do ioiô! Eu
até vi um anúncio na minha escola sobre um campeonato.
Eu mesmo comecei a praticar. Tente também usar um desses
brinquedos antigos, eles são legais e não deveriam ser deixados de lado.
Os jogos eletrônicos são muito divertidos, mas eles não são as únicas
coisas que são assim, não é?
Ah, se você não conseguir sozinho, peça ajuda aos seus pais. Com
certeza, eles vão saber muitas coisas sobre esses tipos de brinquedos,
como dicas e onde conseguir hoje em dia. Experimente você também.”
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TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO
QUESTÃO 1
Uma esfera está presa à extremidade de um fio de comprimento L = 40 cm. A outra extremidade do fio está fixa ao teto.
A esfera é afastada da sua posição de equilíbrio até que o fio forme um ângulo de 600 com a vertical, conforme ilustra a figura.

A seguir, a esfera é abandonada a partir do repouso. Considere as forças resistivas
desprezíveis e determine a velocidade da esfera no ponto mais baixo da trajetória.
Dado: aceleração da gravidade = 10 m/s2

QUESTÃO 2
A figura a seguir mostra duas pequenas esferas A e B, carregadas e com cargas iguais. A esfera A e a haste isolante
vertical estão presas ao plano horizontal também isolante. A esfera B, de massa igual a 10 g, pode deslizar sem atrito ao
longo da haste e se mantém em equilíbrio quando a distância entre as duas esferas é de 1,0 m.
HASTE
ISOLANTE

A

PLANO
HORIZONTAL
ISOLANTE

B

Determine a carga elétrica em cada esfera, considerando que o dispositivo constituído
pelas esferas, haste e plano isolantes se encontra no vácuo e que a aceleração da
gravidade e a constante dielétrica do vácuo são, respectivamente,
10 m/s2 e 9,0 x 109 Nm2/C2.

QUESTÃO 3
Um grupo de 48 alunos ganhou convites para conhecer o parque e o zoológico de uma cidade. Sabe-se que todos os
alunos compareceram a, pelo menos, um desses lugares. 1/5 dos que visitaram o parque também foram ao zoológico e
1/4 dos que visitaram o zoológico também foram ao parque. Determine o número de alunos que estiveram nos dois
lugares.
QUESTÃO 4
Seja f: ℝ → ℝ definida por f(x) = (x2 + 1)(x2 – 5x + 6). Determine:
a)
b)
c)
d)

o grau do polinômio f(x);
as raízes reais de f;
os intervalos em que f é positiva;
os intervalos em que f é negativa.

QUESTÃO 5
Oito corredores estão competindo em uma prova de velocidade.
De acordo com a informação acima, determine:
a) de quantas maneiras distintas os oito corredores podem ocupar as oito posições do resultado final, sem que haja
empate em qualquer uma das posições possíveis;
b) de quantas maneiras distintas os oito corredores podem ocupar as três primeiras posições do resultado final, sem que
haja empate em qualquer uma das posições possíveis.
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LICENCIATURA EM TURISMO
QUESTÃO 1
As políticas públicas de turismo e de cultura no Brasil se beneficiam da natureza do país e da localização, na costa, da
maioria das capitais.
A partir da constatação acima:
a) identifique o sistema inicial de organização do território que se aproxima, genericamente, das atuais
fronteiras estaduais;
b) explique o processo histórico que permite entender a localização das principais capitais na costa, acentuando a sua
dimensão econômica.
QUESTÃO 2
O período compreendido, aproximadamente, entre os anos 1950 e 1960, no Brasil, conhecido como “anos dourados”,
marcou o que se convencionou chamar de “desenvolvimentismo”.
Olhando para esse período e limitando-o ao ano de 1964:
a) indique a denominação que recebeu o conjunto de procedimentos e de ações de desenvolvimento, elaborado no
governo de Juscelino Kubitschek;
b) explique o significado do lema “50 anos em cinco”.
QUESTÃO 3
O atual sistema neoliberal teve sua origem no processo de desenvolvimento do capitalismo, decorrência da Revolução
Industrial e do ideário liberal a ela vinculado. Comparando o presente com o passado, pode-se dizer que um dos aspectos
centrais da diferença entre os dois momentos do capitalismo é o processo de globalização.
Observando essa proposição:
a) indique a principal característica dos mercados e das indústrias no capitalismo liberal até, pelo menos, 1870;
b) explique o significado atual da globalização no tocante à ideia de mundialização de mercados, utilizando como exemplo
a INTERNET.
QUESTÃO 4
Leia com atenção o texto a seguir:
OUTRA VERDADE INCOVENIENTE – A NOVA GEOGRAFIA
O ano de 2007 viu o aquecimento global aparecer na grande mídia não mais impulsionada pelos ambientalistas. Hollywood
se rendeu a essa “verdade inconveniente”, laureando com um Oscar o documentário do ex-vice-presidente dos Estados
Unidos, o senhor Al Gore.
Antes de tudo, é preciso ter em conta que estamos diante de um debate estratégico sobre a matriz energética,
particularmente, de mudanças nas fontes de energia. No caso dos novos agrocombustíveis, destaca-se o etanol a partir da
cana-de-açúcar. No Brasil, estima-se que a cana está tomando áreas ao milho e à soja, no Mato Grosso do Sul, Paraná e
Minas Gerais, alcançando também a Amazônia, e que, nos próximos 20 anos, a área para o plantio de cana aumentará o
equivalente a um milhão de hectares por ano.
Ocorre que essas áreas destinadas à monocultura da cana-de-açúcar dispõem de uma enorme riqueza em diversidade
biológica como, também, de um enorme patrimônio cultural expresso numa diversidade de povos que resistiram, com sua
criatividade e suas tradições, à lógica da moderno-colonialidade.
(Adaptado de PORTO-GONÇALVES, C.W. Revista Caros Amigos, setembro, 2007)

No texto, o autor considera que, nas áreas de expansão das monoculturas voltadas aos agrocombustíveis, tanto a
biodiversidade quanto a sociodiversidade são gravemente afetadas.
Acerca da sobrevivência das populações tradicionais que ocupam essas áreas, mencione e comente duas consequências
negativas decorrentes do agronegócio, uma referente à economia e outra à cultura.
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QUESTÃO 5
Observe as ilustrações abaixo:
A inversão térmica é um fenômeno climático natural que pode ocorrer em qualquer parte do planeta. Contudo, quando
ocorre em áreas urbanizadas, acaba agravando o problema da poluição do ar atmosférico.
A respeito dos desdobramentos socioeconômicos e ambientais do fenômeno em foco:
a) mencione duas das principais fontes causadoras da poluição do ar nas áreas urbanas;
b) explique por que o turismo com destino urbano sofre interferência da qualidade ambiental das cidades.
A INVERSÃO TÉRMICA

Cidade do México. Na metrópole mais poluída do mundo,
oxigênio é mercadoria mais procurada que Mentex
MAGNOLI, Demétrio & ARAÚJO, Regina. Geografia – Paisagem e Território. Moderna, 1993
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LICENCIATURA EM QUÍMICA
QUESTÃO 1
Uma alíquota de 40,00 mL de ácido benzóico (ka = 6,3x10-5) de concentração desconhecida foi titulada com KOH 0,1025 M.
O ponto de equivalência foi alcançado quando 29,38 mL de base foram adicionados.
a)
b)
c)
d)

Escreva a fórmula molecular do ácido benzóico.
Escreva a equação química balanceada representativa da reação entre o ácido benzóico e o KOH.
Informe se a solução que contém o sal derivado dessa reação é ácida, básica ou neutra.
Informe, por meio de cálculos, a molaridade da solução de ácido benzóico.

QUESTÃO 2
O ácido nítrico é um importante produto industrial. Um dos processos para a obtenção do ácido nítrico é fazer passar
amônia e ar, sob pressão, por um catalisador acerca de 850oC, ocorrendo a formação de monóxido de nitrogênio e água. O
monóxido de nitrogênio, em presença do oxigênio do ar, se transforma no dióxido que, reagindo com a água, forma o ácido
nítrico e monóxido de nitrogênio. Considerando que uma solução de ácido nítrico concentrado, de densidade 1.405 g/cm3,
contém 68.1 % em peso de ácido nítrico, informe, por meio de cálculos, a molaridade da solução.
QUESTÃO 3
Uma amostra de sulfato de magnésio hidratado pesa 1,23 g. Após ser aquecida para liberar a água de hidratação, pesa
0,60 g. Informe, por meio de cálculos, o número de moléculas de água que constitui o sal hidratado.
QUESTÃO 4
Considere a reação de adição dos seguintes radicais:
a)
b)
c)
d)

H3C − + − HC(CH3)2  A

Dê a formula molecular da substância A.
Informe quantos mols de H2O e de CO2 são produzidos pela combustão de 0,5 mol do composto A.
Determine se o composto A apresenta carbono assimétrico.
Dê o nome oficial (IUPAC) do composto A.

QUESTÃO 5
A 400o C, uma mistura gasosa contendo H2(g), I2(g) e HI(g) em equilíbrio contém 0,003 mols de H2(g), 0,003 mols de I2(g) e 0,002
mols de HI(g) por litro.
Considere R = constante Universal dos gases = 0,082 atm.L/oK.mol
a) Escreva a equação química balanceada representativa da reação acima.
b) Dê o valor de Kc.
c) Indique a pressão total da mistura e as pressões parciais de cada componente.
d) Determine o valor de Kp.
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