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Paraexercerodireitoderecorrercontraqualquerquestão,ocandidatodeveráseguir
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01) Considere as seguintes características de
sistemasquímicos:
1. Éformadoporduasfases.
2. As temperaturas de fusão e de ebulição são

constantes,àpressãoconstante.
3. Éconstituídopormoléculasiguais.
4. A densidade não é a mesma em todos os seus

pontos.
5. Éhomogêneo.
6. Apresenta temperatura de fusão e faixa de

ebulição,àpressãoconstante.
7. Possui moléculas formadas por átomos de um

mesmoelementoquímico.
8. Éformadoportrêscomponentes.

A afirmativa verdadeira em relação àscaracterísticas
mencionadasacimasobresistemasquímicosé:
A)

B)

C)

D)

E)

02)Asconcentrações de e aproximadasde
algumas soluções encontradas no nosso dia-a-dia
estãonaseguintetabela:

Analisando-seosdadosfornecidosnatabelaacima,é
possíveldizerque:
A)

B)

C)
D)
E)

2 , 3 e 5 sóestãopresentesemumsistemaconstituído
porumasubstânciasimplesnoestadolíquido;
1 , 3 e 4 não podemsercaracterísticasdeummesmo
sistema;
se 1, 6 e 8 participam de um sistema, então é
classificadocomomisturahomogênea;
épossívelumsistemaapresentarascaracterísticas1,
2e7eserclassificadocomosubstânciasimples;
1,2e5sóestãopresentesemumsistemaconstituído
porumasubstância.

a nodesinfetantecomamoníacoémaiordoquena
urina;
o pOH dolei tedemagnésiaémenordoqueosuco
gástrico;
oprodutoiônicodaágua( x )éiguala10 M ;
opHnorefrigeranteéiguala11;
a na urina é1000vezesmaiordoquea no
refrigerante.

-12 2

03) De acordo com a legislação brasileira em vigor,
uma pessoa está incapacitada para dirigir com
segurança se tiver uma concentração de álcool no
sanguesuperiora0,8g.L,istoé,0,8gramasdeálcool
(C H OH) em 1 litro de sangue. Um determinado
bafômetro utiliza o princípio químico de oxiredução
descritopela seguinteequação químicapara fazertal
verificação:

Sobreoprocessodeoxirreduçãoemquestão,pode-se
afirmarque:
A)
B)
C)

D)

E)

Aanálise de uma amostra de ar atmosférico, retirada
de umacertaregiãodeummunicípio com atividade
industrial intensa, revelou a seguinte composição
centesimal, em massa, para seus principais
constituintes:

04)Considerandoamisturaemquestãoedesprezando
a participação de gases que aparecem na
tabela,aparticipaçãopercentualemmolsdeoxigênio
namesmaserá,aproximadamente:
A)
B)
C)
D)
E)

05) Se a amostra de ar estiver em um recipiente de
capacidade e numa temperatura ,exercendo uma
pressão de10atm,entãoapressãoparcial de N (g)
será,aproximadamente:
A)
B)
C)
D)
E)

-1

2 5

2

ocromoéoxidadode6+para3+;
oálcool(CHOH)éreduzidoaaldeído(CHCHO);
odicromatodepotássio(KCrO)éoagenteoxidante
doprocesso;
no teste, o excesso de álcool tornará a solução
acentuadamentealaranjada;
nareação,oácidosulfúricoéoagenteredutor.

50%;
14%;
20%;
16%;
32%.

6,4atm;
5,5atm;
0,7atm;
1,4atm;
8,2atm.

2 5 3

2 2 7

Textorelativoàsquestões04e05
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06) É muito comum hoje encontram-se em lojas do
comércio galões com um líquido em seu interior,
apresentando um rótulo com os seguintes dizeres:
“ ”. Na realidade esse uso não está
quimicamentecorreto,poisnascondiçõesambientais
ocloro(C )éumgásenãolíquido.Oquesetemdefato
éumasoluçãoaquosadehipocloritodesódio(NaCO),
que é um sal e cujaestrutura de Lewis apresenta as
seguintesligaçõesinteratômicas:
A)

B)

C)

D)

E)

07) Um médico pediatra recomendou à mãe de uma
criançade6mesesqueespremesse10laranjasemum
recipiente e acrescentasse aproximadamente 800mL
deáguaparaprepararumlitrodesucodafruta.Coma
intençãodedaraoneném20mgdevitaminaCpordia,
receitou que a criança ingerisse 50mL desse suco,
quatro vezesaodia.Diantedissoamassamédia,em
gramas, de vitamina C que o pediatra imaginou em
cadalaranjaeaconcentraçãoemgramasdevitaminaC
por l i t ro do suco antes da di lu ição são,
respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

08) A maioria dos solos é constituída de pequenas
partículas,cujaunidadefundamentaléformadaporSi
rodeado,emestrutura tetraédrica, por 4 O , e ela s e
repete, resultando num retículo estendido. O
compartilhamentodosátomosdeoxigêniocomoutros
íons positivos torna o sistemaeletricamente neutro.
Umfenômenoimportantenadinâmicadosíonsnosolo
éapossibilidadedatroca,naunidadecristalina,doSi
por outro íon de tamanho próximo ao seu. Um íon
capazdefazeressatrocaeacargaamaisdessanova
unidadesão,respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

Vende-se cloro

l
l

2

umaiônicaentreosódioeooxigênioeumacovalente
dativadooxigênioparaocloro;
uma iônicaentre o sódio e o cloro e uma covalente
normalentreocloroeooxigênio;
uma covalentenormal entre o sódio e o cloro e uma
covalentedativadocloroparaooxigênio;
uma iônicaentre o sódio e o cloro e uma covalente
dativadooxigênioparaocloro;
umaiônicaentreosódioeooxigênioeumacovalente
normalentreooxigênioeocloro.

0,02e0,1;
0,01e0,5;
0,2e0,1;
0,1e0,5;
0,05e0,1.

Fe e2 - ;
A e1 - ;
Fe e1+ ;
K e 3- ;
Bi e1+.

4+

2 -

4+

2+

3+

3+

+

5+

l

09)Considereosexperimentosrealizadosabaixo,para
estudar a velocidade da reação do zinco, finamente
dividido, com diferentessoluçõesaquosas deácidos
de mesma concentração, em mol.L . Os ácidos
utilizadosforamHCO,HFeHNO.

I - Pesou-se a mesma massa de zinco para os três
experimentos e fez-se separadamente a reação
comosdiferentesácidosemexcesso.

I I - Mediu-se o volume de hidrogênio liberado em
intervalosdetemposiguais.

Comosdadosobtidos,construiu-seográficoaseguir
quecorrespondeaosexperimentosrealizados:

Aopçãoquerelacionacorretamenteas curvasI,IIeIII
aosrespectivosácidosé:

-1

l

l
l
l
l
l

3

A)
B)
C)
D)
E)

HCOI /HFI I /HNO III;
HCOI I /HFI /HNO III;
HCOII I /HFI /HNO II;
HCOII I /HFI I /HNOI;
HCOII /HFI I I /HNO I.

3

3

3

3

3
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10)Asatividades diárias doquímicodesenvolvem-se
no laboratório, local de reflexão, concentração,
execução de procedimentos e acima de tudo muito
trabalho. A conduta do químico e a segurança no
laboratório são extremamente importantes, uma vez
que freqüentemente há exposição a situações
potencialmente perigosas. Nos laboratórios e nos
rótulos dos recipientes que contêm substânciassão
utilizadossímbolosdesegurança,quetêmafinalidade
de informar e alertar sobre a existência de perigo. A
alternativa que apresenta um símbolo com erro de
identificaçãoé:

A)

B)

C)

D)

E)

Materialexplosivo;

Vaporesnocivosouvenenosos;

Substânciacáusticaoucorrosiva;

Materialradioativo;

Substânciainflamável.

11) A cromatografia é um método físico-químico de
separação,identificaçãoequantificaçãodasespécies
químicas componentes de uma mistura. Em muitos
casosécombinadacomoutrastécnicasinstrumentais
de análise. Sobre a cromatografia em papel (CP) é
INCORRETOafirmarque:
A)

B)

C)

D)

E)

12) A crosta terrestre tem uma espessura de
aproximadamente 50km e, em sua superfície,
encontra-seosolocomoqualohomemtemcontato
diário.Dopontodevistabiológico,asplantas,através
de suas raízes, trocam íons hidrogênios por íons
potássio,cálcioemagnésio,tornandoumpoucoácido
o soloao seuredor.Porémamaiorpartedaacidezdo
solo é resultante de processos metabólicos
envolvendo as raízes e os microorganismos do solo.
Muitos outros fatores podem alterar o pH do solo,
como, por exemplo,aalcalinidadedesolosdeáreas
com poucas chuvas e de altas concentrações do sal
solúvel carbonato desódio.Talalcalinidadepodeser
explicada:
A)

B)

C)

D)

E)

13)Acontaminação por metais pesados Hg, Cd e Pb
têmreservadoespaçonoestudodaquímicaambiental,
principalmente pelos seus usos intensos. Uma das
preocupaçõestemsidocomosíonsHg queemlagos
e r ios são conver t idos , po r bac té r i as e
microorganismos,emmetilmercúrio(CHHgX),toxina
potenteesolúvelnotecidogordurosodosanimais.O
peixe também absorve o metilmercúrio por meio de
sua dieta alimentar, ocorrendo a bioacumulação e
destaformachegaaohomem.Se0,1microgramaspor
quilograma de peso corporal é a ingestão diária
aceitáveldemetilmercúrio,amassadepeixequeuma
pessoa de 70 quilogramas podecomer por semana,
sendo o nível médio dessa substância no peixe de
0,20ppm,é:
A)
B)
C)
D)
E)

aplica-sedepreferêncianaseparaçãoeidentificação
de compostos polares, íons metálicos e ácidos
orgânicos;
a análisequalitativaéfeitaemfunçãodosfatoresde
retenção(R)ecoresapresentadaspelasmanchas;
é efetuada em recipiente de vidro, hermeticamente
fechado, de modoaevitaroescapedevapordafase
móvel,ondesecolocaopapeldecromatografia;
a análise quantitativa pode ser realizada com um
densitômetrotrabalhandocoma substânciapadrão e
amostranasmesmascondições;
a fasemóvelésemprepolare,emgeral,uti l izam-se
quantidades deamostras da ordem de miligramas a
gramas.

pelofatodeocarbonatodesódiosofrerdecomposição
por ação do calor, formando óxido de sódio e gás
carbônico;
porque,nafaseaquosadosolo,oíoncarbonatosofre
hidróliseformandogáscarbônicoeágua;
devidoaofatodetodosaldemetalalcalinoserumsal
básico;
atravésdasraízes que, utilizando a trocadecátions
comosolo,assimilamosíonssódio;
pela hidrólise do íon sódio na fase aquosa do solo
formandoumabaseforteinsolúvel.

245g;
3,5g;
35g;
0,245g;
140g.

f

2+

3
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14) Um meio é bom condutor de corrente elétrica
quando apresenta elétrons livres ou íons com
mobilidade.Umcircuitoelétrico,comomostraafigura
quesegue,podeserutilizadoparafazertalverificação,
observandooefeitosobrealâmpada.

Osseguintesmateriais foramtestados,isoladamente,
como conteúdo do béquer e anotaram-se as
observaçõesfeitas.

II - KC (aq): a lâmpada acendeu com luminosidade
intensa.

III- Hg():alâmpadanãoacendeu.
IV- HC O(aq) : a lâmpada acendeu com a mesma

intensidadequeotesteII.
V-NaOH(s):alâmpadanãoacendeu.

Dasobservaçõesacima,estãocorretas:
A)
B)
C)
D)
E)

15) Na praia, é comum o uso de protetores solares
duranteaexposiçãodocorpohumanoaosol ,poisa
suautilizaçãoajudaaevitarocâncerdepele.Dentreos
constituintes ativos de alguns desses protetores
solaresencontra-seasubstânciaorgânicadefórmula
estrutural:

Nela identif icam-se grupos de átomos que
caracterizamasseguintesfunçõesorgânicas:
A)
B)
C)
D)
E)

I - C H ( ) : a lâmpada acendeu com luminosidade
intensa.
6 6 l

l
l
l

IIeV;
IeIII;
IIIeV;
IeIV;
IIeIV.

ácidocarboxílico,ésterealdeído;
álcool,ácidocarboxílicoecetona;
cetona,éterefenol;
aldeído,fenoleéter;
éster,álcooleanidrido.

16) Aspropriedades das substâncias são relevantes
para a suacaracterização.É possível por meio delas
dizer: o estado físico em determinadascondições de
temperatura e pressão, se é solúvel em água, se
conduzbemacorrenteelétrica,entreoutras.Algumas
propriedades das substâncias X, Y, Z e W, nas
condiçõesambientais,aparecemnatabelaquesegue:

A partir dos dados fornecidos na tabela é possível
afirmarque:
A) X
B)

Y

C) W

D)
Z

E)
X

asubstânciamaisvolátiléa ;
os componentes da mistura de água com a
substância podem ser separados por destilação
simples;
a substância nas condições ambientais é
gasosa;
os componentes da mistura de água com a
substância podem ser separados por filtração
simples;
a densidade da mistura de 50mL de água
(densidade 1,0g/mL) com 50mL da substância é
0,45g/mL.

Tel.:(21)2722-1815 05



17)Avariaçãodapressãodevapor,emmmHg,detrês
amostraslíquidasA,BeCcomatemperatura,emºC,é
mostradanográficoquesegue.

Analiseasafirmativasabaixofeitassobreasamotras:

I - Colocando-se uma gota de cada amostra em
diferentes pontos de um tecido, a amostra A
vaporizarámaisrápido.

I I - Atemperatura de ebulição da amostra B é maior
quedaamostraC.

III - As forças intermoleculares na amostra C são,
provavelmente,maisintensasquenaamostraA.

IV-Seasamostrasforemdeágua,acetonaeálcool,
entãopode-sefazeraseguinteassociação:
A=água,B=álcooleC=acetona.

V - S e as interações intermoleculares nas
amostras são do mesmo tipo, a molécula da
substância d a amostra A é, provavelmente mais
pesadaqueadeC.

Das afirmativas acima, pode-se dizer que são
verdadeiras:
A)
B)
C)
D)
E)

18) A separação de bário como sulfato de bário na
presença de pequenas quantidades de chumbo irá
resultarnumacontaminaçãodoprecipitadodeBaSO
poríonsPb ocluídosnoretículocristalinodosulfato
de bário.Adenominaçãodestetipo de contaminação
é:
A)
B)
C)
D)
E)

IIeV;
IeIII;
IeII;
IIIeIV;
IVeV.

Coprecipitaçãoporoclusão;
Coprecipitaçãoporinclusão;
Posprecipitação;
Coprecipitaçãoporadsorção;
Coprecipitaçãoporinclusãoisomórfica.

4
2+

19) Os gráficos (cartas) de controle permitem
reconhecer se as flutuações no processo são
totalmente aleatórios ou grandes para serem
explicados pelas leis do acaso. Desta forma, os
gráficos de controle (G.C.) tornam-se ferramentas
importantespara considerarse um processo está ou
nãosobcontrole.DosG.C.abaixo,érepresentativode
umprocessosobcontrole:

Legenda:
L.S.C.=Limitesuperiordecontrole;
L.I.C.=Limiteinferiordecontrole;
L.C.M.=Limitedecontrolemédio.

A)

B)

C)

D)

E)

Tel.:(21)2722-181506



20)Ometanoléumálcoolquefoiobtidopelaprimeira
vez a partir da destilação da madeira. Seu uso em
bebidas foi proibido por ser altamente tóxico. É
utilizadocomocombustívelemcarrosdecorridaesua
oxidaçãoproduz formaldeído, queématériaprimana
fabricação de resinas sintéticas. Industrialmente o
metanol ( = -89kJ/mol) é obtido pela redução
catalítica d o monóxido decarbono ( =-110kJ/mol),
cuja equação química representativa é, sendo as
entalpias de formação do monóxido de carbono e
metanol:

O rendimento de formação de metanolnareaçãoem
questão é muito pequeno,porém duasações podem
serincorporadasaoprocesso,simultaneamente,para
aumentar a eficiência de conversão em metanol. A
alternativaquecontémessasaçõesé:
A)
B)

C)
D)
E)

acrescentaroutrocatalisadoreretirarhidrogênio;
retirar monóxido de carbono e acrescentar
metanol;
diminuiratemperaturaediminuirapressão;
aumentaratemperaturaeaumentarapressão;
diminuiratemperaturaeaumentarapressão.

Tel.:(21)2722-1815 07
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Leiaotextoabaixoerespondaàsperguntasqueseguem

Alemanha limpa
Umpaísrenovado

Um país de 82 milhõesdepessoas,entre as
quais, 7,3 milhões (8,9% da população) não são de
origem alemã. São turcos, asiáticos e sul-africanos,
emsuamaioria.Maisde160nacionalidadesjuntas,em
um territóriode357milkm,equivalenteaoestadode
Mato Grosso do Sul que tem dois milhões de
habitantes.

Foi essepaísqueguardaemsuasentranhase
no inconsciente coletivo as marcas da guerra, da
destruição, donazismoedoshorroresdoholocausto
e, ao mesmo tempo, se sustenta como uma das
economiasmaisricasdomundo,queeufuiconhecer.
Aconvitedogovernoalemão,mejunteiaumgrupode
jornalistaslatinos,paraumaturnêde14diasporBonn,
Berlim,HamburgoeFrankfurt.Fomosverdepertoas
iniciativas sustentáveis de um país que aposta nas
energiasrenováveiscomoumaalternativaeconômica
esustentávelparaofuturodasnações.

Um país que, no ranking mundial, ocupa o
primeirolugaremenergiaeólica;eosegundoemsolar,
atrás apenas do Japão. Uma posição de vanguarda,
quandotodasasprojeçõesmundiaissinalizamqueaté
2050, as energiasrenováveisdeverão abastecer pelo
menos 50% do consumo mundial de eletricidade. A
questão energética na Alemanha tem um viés
econômico e outro político. As renováveis
movimentamvendasanuaisde10bilhõesdeeuros(R$
38 bilhões), sustentam uma exportação crescente e
geram135milempregos.

AparticipaçãodoDieGruenen,oPartidoVerde
(que conseguiu quase 12% dos votos nas eleições
para o ParlamentoEuropeu),no governodeu grande
impulsoaosetor.Osprogramasestataisdeincentivo,
lançados a partirde1998,provocaramumverdadeiro
“boom”dasenergiaseólicaesolar.

O ministro do Meio Ambiente, Jürgen Trittin,
nãotemeconomizado ações para fomentar as fontes
renováveis que representam 4,5% de toda a energia
geradanopaís,contraos30%danuclear.Elepretende
elevaropercentualpara12,5%em2010e20%até2020.
Essaestratégiaenergéticacapitalizareconhecimento
mundialfavorável.Sóem2003,asrenováveisevitaram
naAlemanhaaemissãode53milhõesdetoneladasde
CO2.

Em 2003, a participação das energias
renováveis na produção de eletricidade subiu para
quase 8%,alcançando,pelaprimeira vez,maisde3%
do consumo total de energia. A meta de Trittin é
aumentar essa cota para mais de 20% e reduzir a
emissãodedióxidodecarbonopara40%atéoanode
2020. Até 2050, as renováveis deverãosuprir metade
do consumo das energias primárias, uma meta
ambiciosa.

2

(DINIZ,Ana.JBEcológico,Ano3,n.31,agostode2004.)

21) O texto é parte de um relato de viagem feitapela
autora à Alemanha, no qual vão sendo destacados
aspectos positivos das políticas adotadas pelo
governo alemão relativamente ao uso de energia
renovável.Noprimeiroparágrafo,buscou-sedestacar,
essencialmente:

22) No primeiro período do segundo parágrafo,
querendo despertar a atenção do leitor para o
contrasteentre a Alemanha de ontem e a dehoje, a
autoratrabalhaaoposiçãoentre:

23) No segundo períododo segundo parágrafo, após
referir-se às cidades visitadas pelo grupo de
jornalistas, a autorafocalizaoobjetivo daviagem,ou
seja,conhecer:

24) “Um país que, no ranking mundial, ocupa o
primeirolugaremenergiaeólica”(linhas 19-20), quer
dizer,emenergiaproduzida:

A)
B)
C)
D)

E)

A)

B)

C)

D)

E)

apresençadeturcoseasiáticosnapopulação;
ocontrasteentreapopulaçãonativaeaestrangeira;
opercentualmajoritáriodeestrangeirosnapopulação;
opercentualdediferençaentreapopulaçãoalemãea
doMatoGrossodoSul;
a enorme densidade demográfica de um país
multirracial.

um passadomarcadopelocaosdecorrentedaguerra
eumpresentedeprosperidade;
as dificuldades econômicas vividas pela geração
passada e as mordomias alcançadas pela geração
atual;
a repressão política da época do nazismo e as
liberdadesconquistadascom o sistema democrático
degoverno;
a pobreza das vítimasdoholocaustoe a riquezada
elitenazistaquedominouopaís;
oespírito belicoso dosnazistaseavocaçãopacifista
dasgeraçõesdopós-guerra.

os novos processosdeproduçãode energianuclear,
de acordo com as normas determinadas pelas
entidades que lutam pela preservação do meio
ambiente;
as atividades que sustentam o país como o maior
produtor de energia a custo reduzido, dentro dos
padrõesrecomendadospelosdefensoresdaecologia;
as ações voltadas para a produção de energia
ecologicamente recomendada e economicamente
viável;
a realidadeenergéticadeumpaísque,reconstruído
dadestruição,passouaadotaravalorizaçãodomeio
ambientecomofundamentodesuapolítica;
otrabalhorealizadopeloPartidoVerde,voltadoparaa
construçãodeusinashidrelétricas,visandoàgeração
deenergialimpaebarata.

pelosóleosextraídosdevegetais;
pelomovimentodasmarés;
pelaságuasdosrios;
pelovento;
pelaclaridadedalua.

A)

B)

C)

D)

E)

A)
B)
C)
D)
E)
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25) O “viéseconômico” a queserefereàautorano
trecho“aquestãoenergéticanaAlemanhatemumviés
econômico e outro político” (linhas 24-26), está
indicadonotexto:

26)Deacordocomotexto,“Essaestratégiaenergética
capitaliza reconhecimento mundialfavorável”(linhas
41-42)porque:

27) De acordo com o último parágrafo, a “meta
ambiciosa”dogovernoconsistiráem:

28) A leitura integral do texto permite ao leitor
interpretar que os adjetivos constantes do título do
texto “Alemanha limpa - um país renovado” estão
numarelaçãodesentidoqueosdefinecomo:

A)

B)

C)

D)

E)

A)

B)

C)

D)

E)

A)

B)
C)

D)

E)

A)
B)
C)
D)
E)

pela posição de vanguarda que o país ocupa na
geração de energia renovável, dentro do contexto
internacional;
pelos númerosapresentados em valores monetários
relativos à venda de energia, pelo crescimento da
exportaçãoepelageraçãodeempregos;
pela expectativadequeopaísvenhaaproduz i ra té
2050 quantidade de energia sustentável capaz de
abastecerpelomenos50%doconsumomundial;
pelos programas estatais de incentivos, lançados a
partirde1998peloPartidoVerde,quandoestepassou
afazerpartedogoverno;
pelas açõesdo ministrodomeio ambientenosentido
de fomentar as fontes renováveis de energia em
contraposiçãoàsfontesdeenergianuclear.

vaiproduzirenergiademelhorqualidadeacustobem
inferior;
gerará o equilíbrio entre a produção de energia
renováveleenergianuclear;
irá diminuir sensivelmente a emissão de CO na
atmosfera;
tenderá a criar uma mentalidade ecológica mais
saudável;
haverá uma preocupação permanente com a
qualidadedoar.

suprirmetadedoconsumodasenergiasprimáriascom
energiarenovável,até2050;
reduziraemissãodeCOem40%,até2020;
passar a produção de energia renovável dos 8%,
obtidosem2003,para50%,até2050;
elevaroconsumo de energia renovável de3%para
maisde20%,até2020;
contrabalançaroconsumodeenergiarenovávelcomo
deenergianuclear.

hiperônimos;
parônimos;
homônimos;
antônimos;
sinônimos.

2

29) Considerando-se a acentuação gráfica dos
vocábulos , e ,pode-seafirmarque
seacentuampelasmesmasnormas,respectivamente,
osvocábulos:

30) Das substituições feitas nos termos sublinhados
a b a i x o p o r p r o n o m e s s i n t a t i c a m e n t e
correspondentes,háerro,emrelaçãoànormacultada
língua,em:

31) Osverbossublinhados nos trechos transcritos a
seguir do último parágrafo “ para quase 8%”
(linhas46-47),“AmetadeTrittin aumentaressacota”
(linhas 48-49) e “Até 2050, as renováveis
suprir metade do consumo das energias”(linhas51-
52)estãoexpressos,respectivamente,nostempos:

32)Osprefixosdaspalavras e estão
numarelaçãodesentidoidênticaàqueseobservano
par:

33) Das palavras relacionadas nas opções abaixo,
aquelaemqueosufixo foiusadocomomesmo
sentidoquetemnapalavra é:

país asiáticos turnê

subiu
é

deverão

exportar importar

-ismo
nazismo

A)
B)
C)
D)
E)

A)

B)

C)

D)

E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

saída/paranóia/Grajaú;
baú/trânsito/avô;
atrás/político/eólica;
só/dióxido/primárias;
renovável/ruínas/estratégia.

“queguarda(...) ”(linhas8-9)/que
asguarda;
“mejuntei ”(linhas13-
14)/mejunteiaeles;
“Fomosverdeperto ”(linhas
15-16)/fomosvê-lasdeperto;
“sustentam ” (linha 28) /
sustentam-a;
“para fomentar ”( l inhas37-38)/
parafomentá-las.

pretéritoperfeito/presente/futurodopresente;
pretéritoimperfeito/futurodopretérito/presente;
presente/pretéritoperfeito/futurodopresente;
pretéritoperfeito/presente/futurodopretérito;
futuro do presente / pretérito perfeito / futuro do
pretérito.

interpor/antepor;
percorrer/transcorrer;
sobrepor/extraordinário;
progredir/regredir;
anormal/antialérgico.

alcoolismo;
socialismo;
heroísmo;
batismo;
terrorismo.

asmarcasdaguerra

aumgrupodejornalistaslatinos

asiniciativassustentáveis

uma exportação crescente

asfontesrenováveis
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38)Noperíodo“AmetadeTrittinéaumentaressacota
para mais de20%ereduziraemissãodedióxidode
carbonopara40%atéoanode2020”(linhas48-51),os
verbos expressos na forma do infinitivo, quanto ao
sentido,estãoempregadosem:

39)Dasalteraçõesprocessadasnaredaçãodotrecho
sublinhadoem“Maisde160nacionalidadesjuntas,em
umterritóriode357milkm2,

que tem dois milhões de
habitantes” (linhas 4-7), aquela em que há erro no
empregodoacentoindicativodacraseé:

40)Notrecho“ essepaís(...) eufuiconhecer”
(linhas 8-12), é possível suprimir os termos
sublinhados, sem se alterar substancialmente o
sentido original dotexto.Talfatoseexplicaporquea
expressão“foique”:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

complementação;
reiteração;
oposição;
semelhança;
aproximação.

equivalenteàMinasGerais;
equivalenteàAmazônia;
equivalenteàFrança;
equivalenteàGrécia;
equivalenteàBahia.

constituiumerrogramatical,devendoserevitadooseu
emprego;
se apresenta como mero conectivo, sem nenhum
significado;
está, no texto, com o primeiro elemento “foi” muito
distantedosegundo“que”;
éusadaapenasparadarênfaseaoobjetodireto“esse
país”;
temsomenteafunçãodeindicarum fato ocorridono
passado.

equivalenteaoestadode
Mato Grosso do Sul

Foi que

A)

B)

C)

D)

E)

34) Das alterações feitasabaixo,napartesublinhada
doperíodo“Umpaísde82milhõesdepessoas,

” (linhas1-3),aquela em queopronome
relativo está em desacordo com as normas da língua
cultaé:

35)Seforemreunidos,eresumidos,osdoisperíodos
queconstituemoquartoparágrafonumúnicoperíodo,
aredaçãoquemantémosentidooriginalé:

36) A preposição sublinhada em “não tem
economizado ações fomentar as fontes
renováveis que representam 4,5% de toda a energia
gerada no país”(linhas 37-39)exprime no período o
sentidode:

37)Dasfrasesabaixo,aquelaemqueaconcordância
verbal está em desacordo com as normas da língua
cultaé:

entre
as quais, 7,3milhões(8,9%dapopulação)nãosãode
origemalemã

para

A)

B)

C)
D)
E)

A)

B)

C)

D)

E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)

C)

D)

E)

com as quais o governo conta para alcançar o
progresso;
sobre as quais o governo procura ter informações
atualizadas;
umapartedasquaisédeprocedênciaestrangeira;
àsquaisogovernosemprefazreferênciaspositivas;
dasquaisogovernoconfiaparaodesenvolvimentoda
economia.

A participação do Partido Verde no governo dará
grande impulso ao setor, casoosprogramasestatais
de incentivo provoquem um verdadeiro “boom” das
energiaseólicaesolar.
AparticipaçãodoPartidoVerdenogovernodeugrande
impulsoaosetor,mesmoqueosprogramasestataisde
incentivo tenham deixado de provocar o esperado
“boom”dasenergiaseólicaesolar.
AparticipaçãodoPartidoVerdenogovernodeugrande
impulsoaosetor,depoisqueosprogramasestataisde
incentivo provocaram um verdadeiro “boom” das
energiaseólicaesolar.
AparticipaçãodoPartidoVerdenogovernodeugrande
impulsoaosetor,apontodeosprogramasestataisde
incentivo provocarem um verdadeiro “boom” das
energiaseólicaesolar.
AparticipaçãodoPartidoVerdenogovernodeugrande
impulsoaosetor,àmedidaqueosprogramasestatais
de incentivo iam provocando um verdadeiro “boom”
dasenergiaseólicaesolar.

meio;
comparação;
adição;
condição;
finalidade.

7milhõesdehabitantessãodeorigemestrangeira.
Ocorreu no país, após a unificação, grandes
transformaçõeseconômicas.
Mais da metade da população está preparada para
utilizarenergiarenovável.
AAlemanhaéumdospaísesqueassinaramoacordo
deutilizaçãodeenergiarenovável.
Havia ainda nas cidades marcas da destruição
provocadapelosbombardeios.
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41) Umsupermercado vende laranjas em sacos com
6,0kg,porR$4,70,eemsacoscom1,5kg,porR$1,20.
Nestecaso,dentreasafirmaçõesabaixo,amaisexata
possível é que o preçoporquilo do saco de 6,0 kg é
cercade:

42) Ao contratar um ladrilheiro para azulejar um
banheiro,odonodacasa,quedesejavaosazulejosde
uma das paredes centralizados, pediu que os filetes
(pedaçosdeazulejosquesãocortadosparacompletar
uma parede) fossem colocados em tamanhos iguais,
dos dois lados. Como a parede tinha 1,10m e os
azulejos 15cm, o ladrilheiro disse que não podia
atender o pedido, pois além dos azulejos inteiros,
sobravam 5 cm para filetes. Assim, se eles fossem
colocados em tamanhos iguais dos dois lados,
ficariam com 2,5 cm. “Desta maneira” - disse o
ladrilheiro-“osfiletesficammuitoestreitosenãodão
bomacabamento.Émelhornãocentralizarosazulejos
ecolocarfiletes,com5cm,deumladosó”.Nestecaso,
pode-seconcluirque:

43) Maria comprou tainhas a R$ 4,00 o quilo, e os
peixespesavam1kgou1,5kg.Comoeladispunhade
R$23,00,comprouopesomáximoquepodiapagare,
dentrodesta opção, levou o menornúmerodepeixes
possível.Pode-seconcluirqueMariacomprou:

44) Ao ouvir um viajante falando, um fiscal da
alfândegadecertopaísdisse:“oviajanteébrasileiro
ou português”. O fiscal teria falado de forma
equivalente,sedissesseque:

A)
B)
C)
D)
E)

A)

B)

C)

D)

E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

15%maiorqueodosacode1,5kg;
10%maiorqueodosacode1,5kg;
2%maiorqueodosacode1,5kg;
10%menorqueodosacode1,5kg;
2%menorqueodosacode1,5kg.

realmente,aúnicaopçãoparacentralizarosazulejos,
éusarfiletesde2,5cm;
pode-seusarfiletesde7,5cmdecadalado,mantendo
osdemaisazulejosinteiros;
pode-se usar filetes de 10,0 cm de cada lado,
mantendoosdemaisazulejosinteiros;
pode-se usar fi letesde8cmdecadalado,mantendo
osdemaisazulejosinteiros;
pode-se usar filetes de 17,5 cm de cada lado,
mantendoosdemaisazulejosinteiros.

4tainhas;
3tainhas;
5tainhas;
7 tainhas;
6tainhas.

oviajantenãoébrasileironemportuguês;
seoviajantenãoforbrasileiro,entãoeleéportuguês;
oviajanteéestrangeiro;
oviajantefalaportuguês;
oviajantenãoéitalianonemnorueguês.

45)Emumacertacidade,quandoocéuficaencoberto
por pequenas nuvens-céupedrento- ,háumditado
popular que assegura que “se o céu está pedrento,
então chove ou venta”. Como nesta cidade venta
permanentemente,pode-seconcluirqueoditado:

46)Aonoticiarmudançasnasnormasparaviagensde
adolescentes em certo país, o noticiário de TV
informou:“apartirdeagora,maioresde15anosficam
proibidos de viajar sozinhos”. Tomando por base
unicamenteestainformação,pode-seconcluirque:

47)Sedentreosnúmeros{1,2,5,7,8,10,11,13,14,16,
18, 20} forem tomados os números ímpares ou
menoresque10,obtêm-seosnúmeros:

48) Considerando-se como verdadeira a afirmação
“todomorcegodormedecabeçaparabaixo”,pode-se
concluirque:

49) Um candidato fez uma prova e, depois da
divulgação do gabarito, calculou sua nota em 72,5,
com uma margem de erro. Como a nota mínima de
aprovaçãoera 70,ocandidatoficouincerto quanto à
aprovação.Pode-seconcluirqueamargemdeerroera
de:

A)
B)
C)
D)
E)

A)

B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

acertasempre;
sóacertaquandoventaechoveaomesmotempo;
erraquandochove;
errasempre;
erraquandonãochove.

ainformaçãonãodiznadaarespeitodepessoascom
33anos;
pessoascom13anosnãopodemviajarsozinhas;
pessoascom13anospodemviajarsozinhas;
pessoascom26anosnãopodemviajarsozinhas;
pessoascom22anospodemviajarsozinhas.

{1,2,5,7};
{2,8,11,13};
{1,2,5,7,8,11,13};
{1,5,7,11,13};
{1,2,5,7,8}.

passarinhosnãodormemdecabeçaparabaixo;
ratosvelhosdormemdecabeçaparabaixo;
umbichoquedormedecabeçaparabaixoémorcego;
ratosvelhosnãodormemdecabeçaparabaixo;
um bicho que não dormedecabeça parabaixo nãoé
morcego.

1,5ponto;
3,5pontos;
2,5pontos;
0,5ponto;
2,0pontos.
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50) Em um ônibus com 33 passageiros, 20 são
torcedoresdoFlamengoe16estãovoltandoparacasa.
Pode-se concluir com toda certezaqueonúmerode
passageirosquesãotorcedoresdoFlamengoeestão
voltandoparacasaé:
A)
B)
C)
D)
E)

exatamente12;
nomáximo12;
exatamente33;
nomínimo3;
nomínimo1.
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