
1 - Você receberá do fiscal um caderno de questões, um caderno de respostas e um cartão de respostas.
2 - O caderno de questões contém o tema da redação, as 40 questões objetivas e as 5 questões discursivas

da sua disciplina específica. Verifique se o caderno não contém rasuras ou falhas na paginação.
3 - Verifique se seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade estão corretos.
4 - Você dispõe de cinco horas para fazer a prova, inclusive a marcação do cartão de respostas. Faça-a com

tranqüilidade, mas controle o seu tempo.
5 - Utilize caneta preta ou azul para a marcação do cartão de respostas e para responder às questões discursivas.
6 - Cada questão objetiva apresenta cinco alternativas de respostas sendo apenas uma delas a correta. A

questão com mais de uma alternativa assinalada receberá pontuação zero.
7 - Você não pode usar calculadora ou qualquer equipamento eletrônico. Por favor, desligue o seu celular.
8 - Após o início das provas, você deverá permanecer na sala por, no mínimo, noventa minutos.
9 - Após o término da prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas assinado e o caderno de respostas.
10 - Caso necessite algum esclarecimento solicite a presença do chefe de local.

INSTRUÇÕES
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REDAÇÃO

Os fragmentos a seguir fazem parte de uma matéria de Giovanna Montemuro, intitulada Acordo ortográfico divide opiniões
de especialistas, veiculada pelo Estadão.com.br/vidae, em 16/05/2008, da qual se destacaram as opiniões dos professores
Stella Maris Bortoni-Ricardo (UnB) e Sírio Possenti (Unicamp).

TEXTO I

Essa colaboração é de extrema importância se os países lusófonos quiserem que a Língua Portuguesa
ganhe destaque mundial, acrescentou a professora. Atualmente, a sétima língua mais falada do
mundo ainda não conseguiu entrar para o rol das línguas oficiais de órgãos internacionais como a
Organização das Nações Unidas (ONU). Isso porque, todos os documentos publicados em português
têm que ser disponibilizados em duas vias: português brasileiro e português de Portugal.

”Essa é uma medida de política de idioma que, além de dar importância para a Língua Portuguesa,
facilitaria a difusão e troca de publicações entre países lusófonos, favorecendo, inclusive, os
países mais pobres, no recebimento de reforço de material didático”, disse Stella. “Essa reforma
é de extrema importância porque é a primeira feita pela Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (COLP) em conjunto, e não individualmente”, acrescentou.

TEXTO II

Como fica claro, não foi só em Portugal que o novo Acordo dividiu opiniões. Segundo Sírio Possenti,
professor do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, do ponto de vista lingüístico e da
educação, a preocupação com a unificação de regras gramaticais é “uma bobagem absoluta. O valor
dessa mudança é muito mais simbólico que prático. Na prática, não são necessárias leis que
normatizem a gramática e a ortografia”, disse.

Segundo o professor, é mais importante garantir que alguém entenda textos e saiba relacioná-los do que
tenha uma ortografia perfeita. “Variações de ortografia mudam muito pouco a compreensão de um texto,
escrever diferente não é um problema lingüístico em nenhum país”, acrescentou o professor.

Com base na leitura dos trechos transcritos, para você, o Acordo Ortográfico trará à COLP - Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa -  mais vantagens ou desvantagens? Redija um texto dissertativo-argumentativo, de 25 a 30 linhas,
em prosa e de acordo com a norma culta, posicionando-se sobre essa questão.

ATENÇÃO: use a página 23 para o rascunho da Redação.
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QUESTÕES DISCURSIVAS

CURSO DE PEDAGOGIA

Passeio ortográfico

No Bairro da ORTOGRAFIA os meninos encontraram
uma dama de origem grega, que tomava conta de tudo.

Por onde começar? Narizinho teve a idéia de inquirir
por que motivo ela se chamava ORTOGRAFIA.

— Meu nome é grego e formado de duas palavras
gregas — ORTHOS e GRAPHIA. ORTHOS quer dizer
“correta” e GRAPHIA quer dizer “escrita”. Sou, portanto, a
Escrita Correta, ou a que ensina a escrever corretamente.

Antigamente o sistema de escrever as palavras
era o Sistema Etimológico, o qual mandava escrevê-las de
acordo com a origem. Isso trazia muitas complicações e
dificuldades. Por esse sistema, a palavra CISMA, por
exemplo, escrevia-se SCISMA, com uma letra inútil, mas
justificada pela origem.

Em conseqüência disso ergueu-se um movimento
para mudar — para acabar com a Ortografia Etimológica e
pôr em lugar dela outra mais fonética, isto é, que só
conservasse nas palavras as letras que se pronunciam. Esse
movimento venceu, afinal, e acabou sendo sancionado por
um decreto do Governo, depois de muito estudado pela
Academia Brasileira de Letras.

— Quer dizer que agora ninguém mais erra? —
disse Pedrinho.

— Está muito enganado, meu filho. Há regras que
têm de ser seguidas, e os que se afastarem dessas regras
erram. Mas tudo se torna muito mais simples e lógico. Eu
gostei da mudança, confesso — mas a minha amiga, a velha
ORTOGRAFIA ETIMOLÓGICA, está furiosíssima. Não se
conforma com a simplificação das palavras.

A dama grega levou os meninos para sua casa,
onde havia uma bela coleção de letras e sinais gráficos.

— Acentos, lido com dois — o Agudo (´) e o
Circunflexo (^). E ainda lido com outros sinaizinhos
aparentados com os acentos, como o Til (~), o Apóstrofo
(‘), a Cedilha (,), que é uma caudinha no C, e o Hífen, ou o
Traço-de-União (-).

Introduziram-se na língua outros acentos, como o
Acento Grave (`), muito usado pelos franceses, e ainda o
Trema (••). Sou contra isso: Quanto menos acentos houver
numa língua, melhor. A língua inglesa, que é a mais rica de
todas, não se utiliza de nenhum acento. Os ingleses são
homens práticos. Não perdem tempo em enfeitar as palavras
com bolostroquinhas dispensáveis.

— Entre as letras — continuou a Senhora
ORTOGRAFIA—, uma das mais curiosas é o H. O diabinho
por si só não tem som nenhum, mas ligado a outras letras

produz sons especiais. No começo duma palavra é o mesmo
que não existir. Em HOMEM, HOJE ou HAVER, por exemplo,
tanto faz existir o H como não existir.

— Então, por que continua o H nessas palavras? —
indagou o menino.

— Porque elas são filhas de palavras latinas que
também se escreviam com H, e todo o mundo está
acostumado. Se fôssemos escrever OMEM, haveria um
berreiro de protestos...

   (In: LOBATO, Monteiro. Emília no país da gramática. São Paulo:

Brasiliense, 1958, p. 136-141. adaptado)

QUESTÃO 1
De acordo com Passeio ortográfico, existem dois sistemas
de grafar as palavras.

a) Diga quais são.

b) Explique cada um deles.

QUESTÃO 2
O título do livro em que se encontra o fragmento sugere
que “a aula de gramática” foi uma divertida viagem a um
país imaginário. Nessa viagem, os conteúdos didáticos
ganham voz tanto quanto os demais personagens.

a) De quem são as vozes marcadas em Passeio ortográfico?

b) Em “Se fôssemos escrever Omem, haveria um berreiro
de protestos”, a quem podemos atribuir essa voz de
protesto? Por quê?

QUESTÃO 3
Afirma-se que, em obras como essa, Monteiro Lobato
instaurou uma pedagogia ativa, centrada na iniciativa dos
aprendizes, na interação e na troca de conhecimento.

a) Retire do fragmento um exemplo dessa pedagogia.

b) Como se caracteriza a atitude dos personagens nessa
pedagogia ativa?

QUESTÃO 4
Releia o quinto parágrafo e responda:

a) A que se refere a expressão “Esse movimento”?

b) Em que trecho se comprova que “a vitória do movimento”
não alcançou todas as palavras da língua?

QUESTÃO 5
Ao comentar a língua inglesa, no décimo parágrafo, D. Ortografia
destaca, por meio de uma oração subordinada adjetiva explicativa,
o que constitui, na verdade, ponto de vista do autor.

a) Que ponto de vista essa oração expressa?

b) Como D. Ortografia justifica esse ponto de vista?
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CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

QUESTÃO 1
A tabela a seguir apresenta a ocorrência de doenças em
cada 100.000 habitantes, no ano de 2007, em quatro regiões
de um determinado país.

                Doenças           Regiões
A B C D

Malária 8 15 28 120
Hepatite A 0 1245 6 3
Doença de Chagas 3 22 14 470
Cólera 3 350 2 2

Identifique a região que não possui um bom tratamento em
seu sistema de águas e esgoto. Justifique sua resposta.

QUESTÃO 2
 Países como os Estados Unidos da América e a China se
recusam a assinar o protocolo de Kyoto. Esse protocolo
determina a redução das emissões de gás carbônico para
os níveis de 1990. Esses dois países continuam aumentando
as emissões de gás carbônico e são os principais poluidores
da atmosfera.

Avalie agora os gráficos a seguir, que relacionam o consumo
de petróleo com a riqueza do país(gráfico 1) e com as
emissões de gás carbônico (gráfico 2).

gráfico 1

 gráfico 2

Indique se os gráficos permitem justificar a recusa desses
dois países - cujos sistemas econômicos seguem o modelo
capitalista baseado no consumo crescente - em assinar o
protocolo de Kyoto. Justifique sua resposta.

QUESTÃO 3
Os gráficos abaixo mostram a quantidade de matéria orgânica
(carbono orgânico) em duas florestas.  A quantidade de
matéria orgânica no solo e na madeira apresenta
percentagens diferentes em cada região.

Quando as florestas são queimadas, qual das regiões
(temperada ou tropical) é mais adequada para a implantação
da agricultura convencional (sem uso de fertilizantes
industriais)? Justifique sua resposta.

QUESTÃO 4
Numa maternidade, houve suspeita de troca de bebês entre
dois casais. Antes que exames bioquímicos mais
sofisticados fossem feitos, o exame de tipagem de sangue
para o sistema A,B,O e fator Rh nos dois casais e nos bebês
foi realizado. Os resultados obtidos estão na tabela a seguir.

          Casal  A                      Casal  B
Bebê  1 Bebê  2

Mulher Homem Mulher Homem
O, Rh + AB, Rh - A, Rh + B, Rh + O, Rh - A, Rh +

Pela análise dos resultados obtidos, identifique a qual casal
corresponde cada bebê. Justifique sua resposta.

QUESTÃO 5
“A capacidade de errar ligeiramente é a verdadeira maravilha
do DNA. Sem esse atributo especial, seríamos ainda bactéria
anaeróbia e a música não existiria”.
(Lewis Thomas, A medusa e a lesma)

a) A qual conceito biológico o autor está se referindo quando
diz que “a capacidade de errar ligeiramente é a verdadeira
maravilha do DNA”?

b) Por que sem esse “atributo especial”  nós ainda seríamos
bactérias anaeróbias?
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CURSO DE MATEMÁTICA

QUESTÃO 1
Um pintor gastou 15 galões de tinta para pintar 1/5 do total
de quartos de um hotel. Sabe-se que o número de quartos é
um múltiplo de 15, que todos os quartos do hotel são
idênticos e que foi usada a mesma quantidade de tinta para
pintar cada um deles.

a) Calcule quantos galões de tinta o pintor irá gastar para
pintar 1/3 do total de quartos do hotel.

b) Para pintar 1/5 do total de quartos do hotel, foram gastos
R$ 450,00 com os galões de tinta. Calcule o valor gasto com
tinta para pintar todos os quartos do hotel, sabendo que
todos os galões comprados custaram o mesmo valor.

QUESTÃO 2
No triângulo retângulo da figura, o ângulo ACB é reto,

AB = 5cm, BC = 4cm ,  e o segmento ED é perpendicular à

hipotenusa AB de tal modo que           =      .

Determine:

a) EB ;

b) a medida da área do triângulo EDB.

QUESTÃO 3
Um agricultor observou que, desde 2004, a cada ano que
passa, o valor de um determinado produto agrícola diminui
20% em relação ao valor do ano anterior.  Sabe-se que, hoje,
em 2008, o valor desse produto é R$ 256,00.

a) Determine qual era o valor desse produto no ano de 2004.

b) Determine de quanto foi a redução percentual do valor
do produto de 2004 para 2008.

QUESTÃO 4
Um aluno deseja construir, com o auxílio de um software
matemático, um quadrado tendo como um dos lados o
segmento AB, conforme mostra a figura a seguir:

Sabendo que A = ( 0, 0 ) e B = ( 12, 5 ), determine:

a) o comprimento do lado do quadrado;

b) as coordenadas dos vértices C e D do quadrado;

c) as coordenadas do ponto de interseção das diagonais
AC e BD.

QUESTÃO 5
Uma loja de roupas colocou seus artigos em promoção
dentro de um cesto. Após alguns dias de promoção, o cesto
continha 5 blusas vermelhas, 7 blusas brancas e 8 blusas
amarelas.

a) Considere, nessas condições, que uma blusa do cesto
seja escolhida ao acaso. Determine a probabilidade de que
a blusa escolhida seja branca.

b) Suponha que duas blusas do cesto sejam escolhidas ao
acaso. Determine a probabilidade de que as duas sejam da
mesma cor.

^

EC        1
EB        3
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CURSO DE HISTÓRIA

QUESTÃO 1
 “Quando pretendemos assinalar as mudanças estruturais
que se situam nas raízes da sociedade contemporânea, somos
levados de volta à última década do século XIX e aí paramos.
Até o mais resoluto defensor da teoria de continuidade
histórica não pode deixar de surpreender-se pela extensão
de diferenças entre o mundo de 1780 e o mundo de 1900”.

(BARRACLOUGH, Geoffrey. Introdução à História Contemporânea.

São Paulo: Círculo do Livro.)

Apresente duas diferenças entre a economia capitalista no
começo do século XX e a do  início do desenvolvimento da
economia industrial européia.

QUESTÃO 2
“A Segunda Grande Guerra assistiu a uma ação conjunta
de amplo espectro de nações, classes sociais, frações de
classes sociais, partidos políticos e facções mais reduzidas
(financeiras, industriais, militares e políticas) por toda a
parte do globo.  Cada vez mais, seu curso tornou-se
determinado por essa interação, que atingiu um clímax
nos anos de 1943-45, quando literalmente milhões de
homens e mulheres estavam envolvidos no conflito por
sobre uma área geográfica que ia da França à Bengala,
do Chad à Leningrado, das Filipinas à Birmingham, de
Detroit à Bósnia, das planícies do norte da Mandchúria
ao Egito, de Avellaneda à Milão.”

MANDEL, Ernest. A Segunda Guerra Mundial. São Paulo: Ed. Ática, 1989.

Identifique duas operações militares ocorridas entre 1943
e 1945 que contribuíram para a derrota dos países do Eixo.

QUESTÃO 3
“O modernismo brasileiro não foi, é claro, exclusivamente
paulistano na sua origem e nos seus primórdios.  Mas foi
São Paulo e a Semana de Arte Moderna que concretizaram
o movimento e lhe deram ímpeto e apoio espiritual.”

MORSE, Richard M. Formação Histórica de São Paulo.  São Paulo: DIFEL, 1970.

Explique por que a cidade de São Paulo foi o cenário para a
Semana de Arte Moderna de 1922.

QUESTÃO 4

                                                                            globbb.blogspot.com

Não existe uma definição de globalização que seja aceita
por todos, mas ela é basicamente um processo ainda em
curso de integração de economias e mercados nacionais.

Apresente dois fatores que contribuiram para o processo
de globalização econômica.

QUESTÃO 5
O trecho abaixo faz parte do capítulo 24 – Curto, mas Alegre,
do romance de Machado de Assis, Memórias póstumas de
Brás Cubas.

“Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho
e realço a minha mediocridade; advirto que a franqueza é a
primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião,
o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a
gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os
remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz
à consciência; e o melhor da obrigação é quando, à força de
embaçar os outros, embaça-se um homem a si mesmo, porque
em tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa,
e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas, na morte, que
diferença! que desabafo! que liberdade! Como a gente pode
sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-
se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que
foi e o que deixou de ser! Porque, em suma, já não há
vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem
estranhos; não há platéia. O olhar da opinião, esse olhar
agudo e judicial, perde a virtude, logo que pisamos o
território da morte; não digo que ele se não estenda para cá,
e não nos exanime e julgue; mas a nós é que não se nos dá
do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada
tão incomensurável como o desdém dos finados.”
(In: ASSIS, Machado de.  Memórias póstumas de Brás Cubas. Chile, Editorial

Lord Cochrane, 1988.  p. 34)

a) No fragmento, apresenta-se, genericamente, o contraste
entre a situação de defuntos e a situação de viventes. Por
que, segundo o excerto, “a franqueza é a primeira virtude
de um defunto”?

b) Uma das características da obra de Machado de Assis é
a explícita interação com o leitor.    Indique o trecho que
ilustra essa característica e, ao mesmo tempo, reforça a
tese por ele defendida.

Com a queda do muro de Berlim,
o mundo finalmente se vê livre

do perigo vermelho, a democracia
triunfou e uma nova era de paz

e prosperidade se inicia
Barreiras protecionistas

foram derrubadas

A INTERNET e o livre
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CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

QUESTÃO 1
Um pintor gastou 15 galões de tinta para pintar 1/5 do total
de quartos de um hotel. Sabe-se que o número de quartos é
um múltiplo de 15, que todos os quartos do hotel são
idênticos e que foi usada a mesma quantidade de tinta para
pintar cada um deles.

a) Calcule quantos galões de tinta o pintor irá gastar para
pintar 1/3 do total de quartos do hotel.

b) Para pintar 1/5 do total de quartos do hotel, foram gastos
R$ 450,00 com os galões de tinta. Calcule o valor gasto com
tinta para pintar todos os quartos do hotel, sabendo que
todos os galões comprados custaram o mesmo valor.

QUESTÃO 2
No triângulo retângulo da figura, o ângulo ACB é reto,

AB = 5cm, BC = 4cm ,  e o segmento ED é perpendicular à

hipotenusa AB de tal modo que           =      .

Determine:

a) EB ;

b) a medida da área do triângulo EDB.

QUESTÃO 3
Um agricultor observou que, desde 2004, a cada ano que
passa, o valor de um determinado produto agrícola diminui
20% em relação ao valor do ano anterior.  Sabe-se que, hoje,
em 2008, o valor desse produto é R$ 256,00.

a) Determine qual era o valor desse produto no ano de 2004.

b) Determine de quanto foi a redução percentual do valor
do produto de 2004 para 2008.

QUESTÃO 4
Leia com atenção o trecho de documento abaixo e responda
ao que se pede:

A LEI DO VENTRE LIVRE

“A Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade,
O Imperador Sr. D. Pedro II, faz saber a todos os súditos do
Império que a Assembléia Geral Decretou e ela Sancionou
a Lei seguinte:

Art.1o Os filhos de mulher escrava que nascerem
no Império desde a data desta lei, serão considerados de
condição livre.

Par.1o Os ditos filhos menores ficarão em poder e
sob a autoridade dos senhores de suas mães, os quais terão
a obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de oito
anos completos.

Chegando o filho da escrava a esta idade, o
senhor da mãe terá a opção de receber do Estado a
indenização de 600$000 réis ou de utilizar-se dos serviços
do menor até a idade de 21 anos completos.
(...)”

(Lei 2.040, de 28 de setembro de 1871)

A Lei do Ventre Livre praticamente anunciou que a
escravidão estava com seus dias contados no Brasil. No
entanto, ainda se fazia valer a força dos senhores de
escravos, defendendo aquilo que consideravam seus
direitos.

Identifique, no texto da Lei, um dispositivo que mostrava a
presença do poder dos proprietários escravistas frente ao
Estado brasileiro.

QUESTÃO 5
Produção manufatureira mundial, 1929-1938

1929 1932 1937 1938

Estados Unidos 43,3 31,8 35,1 28,7

URSS 5,0 11,5 14,1 17,6

Alemanha 11,1 10,6 11,4 13,2

Reino Unido 9,4 10,9 9,4 9,2

França 6,6 6,9 4,5 4,5

Japão 2,5 3,5 3,5 3,8

Itália 3,3 2,7 2,7 2,9

(Kennedy, Paul. Ascensão e queda das grandes potências: transformação econômica e

conflito militar de 1500 a 2000. 5ª ed. Rio de janeiro: Ed. Campus, 1991.)

A partir dos dados apresentados na tabela:

a) Apresente duas razões para a queda da produção
industrial dos Estados Unidos.

b) Apresente dois fatores para o crescimento da produção
soviética.

^

EC        1
EB        3
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CURSO DE FÍSICA

QUESTÃO 1
Considere três cargas puntiformes, Q, – Q e q, sendo Q e q cargas
positivas, mantidas fixas inicialmente nos vértices de um triângulo
eqüilátero cujos lados têm comprimento igual a d, como ilustra a
figura 1. Nessa situação, a força eletrostática resultante sobre a
carga q tem módulo igual a F

1
. A carga q é trazida de sua posição

inicial até o ponto médio entre as outras duas, sendo mantida fixa
nessa posição, como ilustra a figura 2. Seja F

2
 o módulo da força

eletrostática sobre a carga q nessa situação final.

Calcule a razão F
2
 / F

1
.

QUESTÃO 2
Um balão carrega um pequeno bloco cuja massa é 10 kg.
Observa-se que o conjunto formado pelo balão e o bloco se
desloca com uma aceleração constante vertical, para cima,
e de módulo igual a 2,0m/s2. Considere, nesta questão, que
o módulo da aceleração da gravidade seja g = 10 m/s2.

a) Determine o módulo da força resultante sobre o bloco.

b) Calcule o módulo da força que o balão exerce sobre o bloco.

QUESTÃO 3
Um pequeno bloco de massa igual a 2,0 kg desce uma rampa
a partir do repouso de um ponto P

1
 a uma altura h

1
= 1,5 m

relativa à base da rampa. Ao atingir essa base, o bloco
continua seu movimento em um piso  horizontal até atingir
a base de outra rampa e, nela, subir  até que sua velocidade
se anule em um ponto P

2
 a uma altura h

2 
= 1,0 m do piso

horizontal. Todo o movimento do bloco ocorre em um plano
vertical fixo. Em um trecho de comprimento 4,0 m do seu
movimento retilíneo horizontal o bloco sofre uma força de
atrito constante, exercida pelo piso, e no restante de seu
movimento de P

1
 até P

2
 não sofre nenhuma força de atrito.

Considere, nesta questão, que o módulo da aceleração da
gravidade seja g = 10 m/s2.

a) Calcule a variação da energia mecânica do bloco desde o
instante em que ele partiu do repouso do ponto P

1
 até o

instante em que ele atingiu o ponto P
2
 .

b) Calcule o módulo da força de atrito que atua sobre o
bloco quando ele se move no trecho de comprimento 4,0 m.

QUESTÃO 4
Em uma academia de dança de salão, havia, inicialmente,
120 homens, que correspondiam a 25%  do total de alunos
da academia.   A diretoria decidiu, então, fazer uma promoção.
Após a promoção, o número de homens passou para 180,
sendo que o percentual de participação masculina, em
relação ao total de alunos, caiu para 20%.

a) Determine o número de alunos da academia antes da
promoção.

b) Calcule a porcentagem de aumento do número de
mulheres, em relação ao número de mulheres antes
da promoção.

QUESTÃO 5
Um aluno deseja construir, com o auxílio de um software
matemático, um quadrado tendo como um dos lados o
segmento AB, conforme mostra a figura a seguir:

Sabendo que A = ( 0, 0 ) e B = ( 12, 5 ), determine:

a) o comprimento do lado do quadrado;

b) as coordenadas dos vértices C e D do quadrado;

c) as coordenadas do ponto de interseção das diagonais
AC e BD.

figura 1 figura 2
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CURSO DE QUÍMICA

A tabela periódica encontra-se na página 24.

QUESTÃO 1
A cajarana, ou cajá-manga, é uma planta cultivada no semi-
árido nordestino desde o período colonial. Essa espécie é
muito resistente e adaptável e é utilizada em vários segmentos
industriais. Pesquisas mostram que a cajarana apresenta alto
teor de vitaminas C e A e de flavonóides com grande poder
antioxidante. As estruturas das vitaminas C e A.

Vitamina C

Vitamina  A

a) Indique a função química comum às duas substâncias.

b) A reação de hidrogenação de uma substância orgânica
pode ser exemplificada a partir do eteno, conforme a equação
a seguir.

Com base nessa reação, determine a massa de hidrogênio
necessária para hidrogenar completamente 5 mol de
vitamina A.

QUESTÃO 2
Atualmente, o Brasil produz 400 toneladas de urânio para
alimentar as usinas nucleares de Angra dos Reis.
O combustível utilizado nessas usinas é um óxido do isotópo
235U, que é obtido com tecnologia brasileira, apesar de
algumas etapas serem realizadas no exterior.

a) Na reação de fissão do U-235 por 1 nêutron ocorre a
formação Ba-142 e Kr-91 com liberação de nêutrons.

Escreva a equação equilibrada que representa esse
processo de fissão.

b) A meia-vida do isótopo do urânio de massa 235 é
713 x 106 anos.

Partindo de uma amostra de 1 kg desse isótopo, determine
o tempo necessário para que a massa de urânio se reduza a
250g.

QUESTÃO 3
O cálculo da concentração de conservantes em alimentos
tornou-se mais rápido e preciso, a partir de um novo método
desenvolvido na Universidade de São Paulo (USP).  O
método consiste em realizar reações que liberam sulfito,
que pode ser detectado em menos de um minuto.

a) Escreva a fórmula do sulfito formado pelo metal alcalino
do terceiro período da tabela periódica.

b) Os conservantes são identificados, nos rótulos, na forma
de códigos representados pela letra maiúscula “P” seguida
por algarismos romanos. Exemplos: nitratos – PVII. Os
nitratos podem ser obtidos a partir da neutralização do ácido
nítrico (HNO

3
).

Represente a fórmula estrutural desse ácido.

QUESTÃO 4
Na determinação de ferro presente em um comprimido de
vitamina, precisa-se preparar 100 mL de solução de nitrato de
ferro III a partir da diluição de 2 mL de solução 0,2 mol L−1.

Calcule a concentração desse sal na solução diluída.

QUESTÃO 5
A reação de redução do dióxido de carbono em altas
temperaturas está representada no equilíbrio a seguir.

H
2
(g) + CO

2
(g)                           H

2
O(g) + CO(g)

a) Escreva a expressão da constante de equilíbrio (Kc) para
a reação citada.

b) Indique o efeito sobre o equilíbrio quando a pressão total
do sistema for aumentada.
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CURSO DE TECNÓLOGO EM
SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 1
Um pintor gastou 15 galões de tinta para pintar 1/5 do total
de quartos de um hotel. Sabe-se que o número de quartos é
um múltiplo de 15, que todos os quartos do hotel são
idênticos e que foi usada a mesma quantidade de tinta para
pintar cada um deles.

a) Calcule quantos galões de tinta o pintor irá gastar para
pintar 1/3 do total de quartos do hotel.

b) Para pintar 1/5 do total de quartos do hotel, foram gastos
R$ 450,00 com os galões de tinta. Calcule o valor gasto com
tinta para pintar todos os quartos do hotel, sabendo que
todos os galões comprados custaram o mesmo valor.

QUESTÃO 2
Um aluno deseja construir, com o auxílio de um software
matemático, um quadrado tendo como um dos lados o
segmento AB, conforme mostra a figura a seguir:

Sabendo que A = ( 0, 0 ) e B = ( 12, 5 ), determine:

a) o comprimento do lado do quadrado;

b) as coordenadas dos vértices C e D do quadrado;

c) as coordenadas do ponto de interseção das diagonais
AC e BD.

QUESTÃO 3
Uma loja de roupas colocou seus artigos em promoção
dentro de um cesto. Após alguns dias de promoção, o cesto
continha 5 blusas vermelhas, 7 blusas brancas e 8 blusas
amarelas.

a) Considere, nessas condições, que uma blusa do cesto
seja escolhida ao acaso. Determine a probabilidade de que
a blusa escolhida seja branca.

b) Suponha que duas blusas do cesto sejam escolhidas ao
acaso. Determine a probabilidade de que as duas sejam da
mesma cor.

QUESTÃO 4
Um balão carrega um pequeno bloco cuja massa é 10 kg.
Observa-se que o conjunto formado pelo balão e o bloco se
desloca com uma aceleração constante vertical, para cima,
e de módulo igual a 2,0m/s2. Considere, nesta questão, que
o módulo da aceleração da gravidade seja g = 10 m/s2.

a) Determine o módulo da força resultante sobre o bloco.

b) Calcule o módulo da força que o balão exerce sobre o
bloco.

QUESTÃO 5
Um raio de luz no ar incide sobre uma face de um cubo de
material homogêneo e isotrópico. O raio refratado segue no
interior do cubo até chegar a uma outra face, perpendicular
à primeira, e volta então ao ar com uma segunda refração,
como indicado na figura. As duas faces são perpendiculares
ao plano em que estão o raio incidente, o raio refratado
dentro do bloco e o raio refratado de volta ao ar. O ângulo
de incidência na primeira face e o ângulo de refração na
segunda face são ambos iguais a 600.

Sabendo que o índice de refração do ar é 1,0 e que

sen 60º =           , determine:

a) o ângulo de refração θθθθθ na primeira face;

b) o índice de refração n do material de que é feito o cubo.
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CURSO DE TURISMO

QUESTÃO 1
Leia com atenção o trecho de documento a seguir:

A SENTENÇA DE CONDENAÇÃO DE TIRADENTES

“ (...) PORTANTO CONDENAM AO RÉU Joaquim
José da Silva Xavier por alcunha o Tiradentes Alferes
que foi da tropa paga da Capitania de Minas a que
(...) seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da
forca e nela morra para sempre, e que depois de morto
lhe seja cortada a cabeça e levada a Vila Rica onde
no lugar mais público seja pregada num poste alto
até que o tempo a consuma, e o seu corpo será
dividido em quatro quartos e pregados em postes,
pelo caminho de Minas (...) até que o tempo também
os consuma; declaram o Réu infame, e seus filhos e
netos (...) e a casa em que vivia em Vila Rica será
arrasada e salgada, para que nunca mais no chão se
edifique (...)”

(Autos da Devassa da Inconfidência Mineira, v.7, p.209)

Explique por que, em fins do século XVIII, a monarquia
portuguesa condenou Tiradentes a uma pena tão dura e
pública, como a descrita na sentença acima.

QUESTÃO 2
Leia com atenção os trechos do documento a seguir:

Artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

“Art. 58. A duração normal do trabalho, para os
empregados em qualquer atividade privada, não
excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não
seja fixado expressamente outro limite.
Art. 67. Será assegurado a todo empregado um
descanso semanal de 24 (vinte e quatro) horas
consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência
pública ou necessidade imperiosa do serviço,
deverá coincidir com o domingo, no todo ou em
parte.
Art. 76. Salário mínimo é a contraprestação
mínima devida e paga diretamente pelo
empregador a todo trabalhador, inclusive ao
trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia
normal de serviço, e capaz de satisfazer, em
determinada época e região do País, as suas
necessidades normais de alimentação, habitação,
vestuário, higiene e transporte.
Art. 129. Todo empregado terá direito anualmente
ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da
remuneração.”

Em 1943, a legislação trabalhista produzida nos anos
anteriores foi sistematizada e ampliada na Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT). A CLT foi apresentada
publicamente aos trabalhadores, pelo presidente, em
1º de maio, na festa em comemoração do Dia do Trabalho.

Identifique uma conseqüência da criação da CLT para a
imagem do Presidente Getúlio Vargas entre os
trabalhadores brasileiros.

QUESTÃO 3
“A Segunda Grande Guerra assistiu a uma ação
conjunta de amplo espectro de nações, classes
sociais, frações de classes sociais, partidos políticos
e facções mais reduzidas (financeiras, industriais,
militares e políticas) por toda a parte do globo.
Cada vez mais, seu curso tornou-se determinado por
essa interação, que atingiu um clímax nos anos de
1943-45, quando literalmente milhões de homens e
mulheres estavam envolvidos no conflito por sobre
uma área geográfica que ia da França à Bengala,
do Chad à Leningrado, das Filipinas à Birmingham,
de Detroit à Bósnia, das planícies do norte da
Mandchúria ao Egito, de Avellaneda à Milão.”

MANDEL, Ernest. A Segunda Guerra Mundial. São Paulo: Ed. Ática, 1989.

Identifique duas operações militares ocorridas entre 1943
e 1945 que contribuíram para a derrota dos países do Eixo.

QUESTÃO 4
Nova Iorque

A imagem da “cidade-global” vem sendo reforçada nos meios
acadêmicos, governamentais, na mídia e no mercado imobiliário
como uma nova configuração urbana supostamente capaz de
dar às cidades as condições necessárias à sua inserção
competitiva no “novo mundo globalizado”.

João Sette Whitaker Ferreira
Anais do VIº Seminário Internacional de Desarrollo Urbano. Buenos Aires,

3 e 4 de julho de 2003. Editado pela Prefeitura de Rio Claro, outubro de 2003.

Apresente duas condições que permitem classificar uma
cidade como global.
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QUESTÃO 5

Parlamentares aprovaram, na Câmara, a Lei do Turismo.

www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2008/06/25/

O projeto que estabelece a Política Nacional do Turismo
define as atribuições do Governo Federal nas ações de
fomento ao turismo e cria marcos regulatórios para o setor.
A aprovação da lei traz maior segurança jurídica (...) e
promove o setor como fator de inclusão social, gerando
emprego (...).

Foz de Iguaçu é o segundo destino mais procurado
pelos turistas estrangeiros que vêm ao Brasil a lazer.

O Rio de Janeiro é um dos mais conhecidos pontos
turísticos do Brasil.

O Pantanal é um dos destinos mais procurados
pelos ecoturistas.

A aprovação da nova lei do turismo no Brasil, que
regulamenta essa atividade no país, pode trazer uma série
de benefícios econômicos e sociais, mas sua intensificação
também desperta preocupações.

A partir do fragmento e das imagens:

a) apresente dois aspectos positivos, além da geração de
novos empregos com o aumento do turismo no Brasil.

b) analise duas consequências negativas decorrentes da
intensificação do turismo no país.
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RASCUNHO




