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CartãodeRespostas,poisemhipótesealgumaeleserásubstituído.
Não dobre, amasse ou escreva em seu Cartão de Respostas; apenas confira seus
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01) Considere as seguintes características de
sistemasquímicos:

1- É formadoporduasfases.
2- As temperaturas de fusão e de ebulição são
constantes,àpressãoconstante.

3-Éconstituídopormoléculasiguais.
4- A densidadenãoéamesmaemtodososseus
pontos.

5-Éhomogêneo.
6- Apresenta temperatura de fusão e faixa de
ebulição,àpressãoconstante.

7- Possuimoléculasformadas por átomos deum
mesmoelementoquímico.

8-Éformadoportrêscomponentes.

Aopção queapresentauma afirmativa verdadeiraem
relação às características mencionadas sobre
sistemasquímicosé:
A)

B)

C)

D)

E)

02) A crosta terrestre, primeiros quilômetros de
profundidade da superfície da Terra, apresenta como
componentes químicos principais o Si e o A . Esses,
juntamente com o O e o Fe, constituemcercade87%
dessaporção.Existemainda elementos, tais c omoo
Ca,Mg,NaeKeoutrosdemenorparticipaçãocomoo
C,F,P,SeC,quecompletam100%.Emrelaçãoaos
elementos citados, seus átomos e suas posições na
classificação periódica dos elementos são feitas as
afirmativasabaixo:

I - Hácincoelementosclassificados como metais
representativoseumcomometaldetransição.

II- Considerando oselementos situados no bloco
“p”databelaperiódica,oalumínioéodemenor
raioatômico.

III- Para os elementos cujos átomos apresentam
elé t rons distr ibuídos por t rês níveis
energéticos, o sódio é o que possui maior
segundaenergiadeionização.

IV-Dentreospossíveiscompostosbináriosiônicos
formadospelosátomosdesseselementos,ode
maiorcaráteriônicoéoNaC.

V -O s átomos de dois desses elementos têm
subníveisdemaiorenergia,respectivamente2p
e 2p ; o composto formado entre eles tem
fórmulaSiS.

A alternativa que apresenta apenas afirmativas
verdadeirasé:
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.

Ie I I I ;
I Ie IV ;
I e V ;
I I Ie IV ;
IIeV.
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03)Naanálisedeíoncloretopresentenumaamostrade
50,0mLdeáguadecaldeiraindustrial,utilizou-seuma
solução de nitrato de prata acidificada com ácido
nítrico, assim o cloreto foi precipitado na forma de
cloreto de prata. O precipitado foi filtrado, seco e
pesado, revelando uma massa de 57,4 mg, logo a
concentraçãodeíonscloreto,emmg.L,naamostrade
águaanalisada,é:
A)
B)
C)
D)
E)

04)Umadasmaioresaplicaçõesdaamôniaéservirde
matéria-prima para a produção de uma série de
fertilizantesamoniacaissimples, taiscomoossaisde
amôniaeuréia,alémdeoutros.Étambémutilizada na
produção de ácido nítrico, indispensável para
obtenção de nitratos. Sobdeterminadas condições o
gás amoníaco, outra denominação para a amônia,
sofre decomposição em suas substâncias simples
formadoras,osgasesnitrogênioehidrogênio.Se136g
deamônia foremdecompostasemrecipientefechado
à temperaturaconstante,onúmerototaldemoléculas
resultantes e a razão entre a pressão final e a inicial
serãoiguais,respectivamente,a:
A)
B)
C)
D)
E)

As questões 05 e 06 são relativas ao fluxograma
abaixo, que apresenta uma proposta de separação
parcial dos componentesdamisturacons tituída por
água, cloretode sódioemexcesso,acetonaecloreto
dechumboII.

05)Aopçãoquecontémamelhorseqüênciaparaos
processos1,2e3,respectivamente,é:
A)
B)
C)
D)
E)

-1

71;
284;
213;
142;
177,5.

2,408x10 e 2;
1,806x10 e 3;
3,612x10 e 1/3;
1,806x10 e 1 ;
9,632x10 e 2.

destilação,filtraçãoedestilação;
decantação,destilaçãoepeneiração;
filtração,decantaçãoeseparaçãomagnética;
destilação,decantaçãoeevaporação;
filtração,destilaçãoefiltração.
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06) Sobre o fluxograma apresentado são feitas as
afirmaçõesabaixo:

I - Umdoscompostosseparadosapósoprocesso2é
formadoporíonsisoeletrônicos.

I I - Oscompostos T e W são o cloreto de s ó d i o e o
cloretodechumboII.

III- A fase B é uma mistura homogênea de dois
componentes.

IV- NafaseAháumcomponenteisômerodopropanal.
V - Há um componente que foiisoladoparcialmente,

permanecendonumasoluçãoeletrolítica.

Aalternativaquesócontémafirmaçõesverdadeirasé:
A)
B)
C)
D)
E)

07) Na praia, é comum o uso de protetores solares
duranteaexposiçãodocorpohumanoaosol ,poisa
suautilização ajudaaevitarocâncerdepele.Dentreos
constituintes ativos de alguns desses protetores
solaresencontra-sea substânciaorgânicadefórmula
estrutural:

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

08)Existemalgunserrosnaspesagensquedevemser
evitados ou corrigidos a fim de se obterem pesos
corretos numa balança analítica. Esteserros podem
ser de origem instrumental, devido à eletricidade
estática, efeitos atmosféricos ou por efeitos de
empuxo do ar. A alternativa que apresenta um
procedimento de pesagem de um objeto, que pode
ocasionarumerroporumefeitoatmosféricoé:
A)
B)

C)
D)

E)

IeIII;
IIeIV;
IVeV;
IeV;
IIeIII.

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

aumatemperaturaelevada;
com uso de balança analítica na qual os
comprimentosdosbraçosnãosãoiguais;
imediatamenteapóslimpeza;
com uso de balança analítica na qual os pesosdas
peçasnãocorrespondemaopesonominal;
novácuo.

Asquestões09e10sãorelativasaoseguintetexto.

Em 1987, o Brasil entrou para a lista dos acidentes
radioativos. Em Goiânia, dois catadores de lixo
encontraram uma cápsula contendo césio-137
abandonadaemumhospitaldesativado e venderam-
na para um ferro-velho.Orompimentodablindagem
protetoraacarretoualiberaçãodomaterialradioativo.
Atraídos pela luminescência do césio, adultos e
crianças o manipularam e distribuíram para outras
pessoas, provocando a morte de quatro delas e
contaminandováriasoutras.

09)Oorganismohumanonecessitadepotássioparao
metabolismo, e este foi substituído pelo Césio
radioativo nas pessoas que foram contaminadas por
ele. Considerando a causa que provocou a
substituição,provavelmenteissoocorreu:
A)

B)
C)
D)

E)

10) O gráfico abaixo ilustra a variação do teor do
radioisótopo Cs, presente em uma amostra desse
material,comotempoemanos.

Considerando o acidente em Goiânia e a curva de
decaimento do material radioativo, no ano de 2107 o
teor de césio-137 remanescente nas pessoas
contaminadasdeveráserde:
A)
B)
C)
D)
E)

porque K e Cs possuem o mesmo número de
elétronsnoúltimonível;
porambosseremmetaisalcalino-terrosos;
porqueKeCssãometaisrepresentativos;
por pertencerem ao mesmo grupo na classificação
periódicadoselementos;
por apresentarem apenas um elétron na última
camada.

50%;
6,25%;
75%;
12,5%;
25%.

137

03Tel.:(21)2722-1815

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0 20 40 60 80 100

tempo/anos



11)Asatividades diáriasdoquímicodesenvolvem-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.

12) A utilização da espectrofotometria na análise
quantitativalevaemconsideraçãoalgunsparâmetros
e componentes, tais como o comprimento de onda
incidentenacubetacomaamostra,aconcentraçãoda
amostra, o caminho ótico, a transmitância e/ou
absorbância, o detector, o registrador; entre outros.
Em relação à espectrofotometria são feitas as
afirmaçõesabaixo:

I - A sensibilidade do sinal é maior quando a
determinação d a absorbância dos padrões e
daamostraéfeitanocomprimentodeondade
transmitânciamáxima.

I I - O detectortemafunçãodeseparareselecionar
a radiação policromática que vem da fonte
luminosanocomprimentodeondadesejado.

III - Experimentalmente a transmitância decresce
exponencialmente quando se aumenta a
concentração da solução-padrão de uma
mesmasubstância.

IV - A absorbância diminuiquando seaumentao
caminho percorrido pelo fóton na amostra
contidanacubeta.

V - Oregistradortemafinalidadedegerarumsinal
elétricoproporcionalàintensidadedeluzque
saidacubetaapóspercorreraamostra.

A alternativa que contém apenas afirmações
verdadeirasé:
A)
B)
C)
D)
E)

13) Suspensão de sulfato de bário (BaSO) é usada
para examescomrai os X, cujadosesuportável pelo
serhumano é 2 x 10 mols de íons Ba por litro de
sangue.Umpacienteingeriu300mLdessasuspensão
para realizar um determinado exame, sabendoque o
produtodesolubilidadedosulfatodebárioé1x10 e
queovolumemédiodesangueemumserhumanoé
igual a 6 litros, a concentração em mols d e íons Ba
porlitrodesangueé:
A)
B)
C)
D)
E)

IeIII;
IIeV;
IIIeIV;
IeV;
IIeIV.

10 ;
10 ;
3x10 ;
5x10 ;
2x10 .

4
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14) O gás natural é uma mistura gasosa na qual
predominaometanoeéextraídodacrostaterrestreem
regiões petrolíferas. O metano é utilizado como
matéria-prima na indústria petroquímica e como
combustível, inclusive veicular, em alguns centros
urbanos.Deseja-seelevaratemperaturade10litrosde
água de 25 para 35ºC, através da combustão do
metano, e a tabela a seguir fornece valores
aproximadosdaentalpia-padrãodeformação.

Admitaqueamassaespecíficaeocalorespecíficoda
águasejam1,00g/mLe1,00cal/g.ºC,respectivamente,
equeapenas75%daenergialiberadanacombustão é
efetivamente utilizada para fazer o aquecimento da
água.Assimamassamínimademetano,aproximada,
quedeveserusadanareaçãodecombustãoé:
A)
B)
C)
D)
E)

15) Os efeitos radioinduzidos podem receber
denominaçõesemfunçãodadoseeformaderesposta
dostecidos,emfunçãodotempodemanifestaçãoeem
funçãodoníveldedanocausado.Emfunçãodadosee
forma de resposta dos tecidososefeitospodem ser
classificadosem:
A)
B)
C)
D)
E)

16) Os vários tipos de radiação não apresentam o
mesmoperigonasirradiaçõesexternaseinternas,isto
é, na radiação recebida pelo corpo proveniente de
fontesradioativas externas ao corpo oudedentro do
corpo,respectivamente.Sabendo que todos os tipos
deradiaçõessãodanosos,aalternativaondeaparecea
radiaçãoqueprovocamenordanoàcamadaexternada
peleé:
A)
B)
C)
D)
E)

10g;
16g;
5g;
32g;
7,5g.

somáticosehereditários;
estocásticosedeterminísticos;
hereditáriosecumulativos;
cumulativosedeterminísticos;
estocásticosesomáticos.

raios
raios
raios
nêutrons;
raios debaixaenergia.

17)Pararotinadeproteçãoradiológica,édesejávelque
aexposição doindivíduosejacaracterizadae medida
porumaúnicagrandeza,poisfacilitariaasavaliações,
acomparaçãoeoregistro.Assim,foramintroduzidas
grandezasoperacionaismensuráveisrelacionadasao
equivalentededoseefetivaparamonitoraçãodeáreae
monitoraçãoindividual.Umagrandezaoperacionalde
áreaé:
A)

"d"

B)

C)

D)

E)
“P”

“d”

18) Em radioatividade não é possível prever quanto
tempo determinado átomo levará parasedesintegrar
emitindo partículas “ é possível
determinarquantotempoumaamostradessesátomos
levará para se desintegrar. Estatisticamente prova-se
quearazãoentreavelocidadededesintegraçãodeum
radioisótopoeonúmerodeátomoséumaconstante,
denominadaconstanteradioativaeécaracterísticade
cada isótopo radioativo. Considere a constante
radioativa, de um determinado radioisótopo

iguala .Istosignificaque:

A)

B)
C)

D)

E)

o equivalente de dose em tecido mole numa
profundidade abaixo de um ponto especificado
sobreocorpo;
ataxadeequivalentededoseemdeterminadotecido
ou órgão que será recebido, em um determinado
período, por um indivíduo, após a incorporação de
materialradioativo;
ovalormédiodadoseabsorvida,obtidasobreotecido
ouórgãodevidoàradiação,multiplicadopelofatorde
pesodaradiação;
oprodutodadoseabsorvida,comprometidapelovalor
dofatordequalidade;
ovalordoequivalentededoseefetivaesperadoaser
produzido em umponto pelaaçãodeumcampo
expandidoealinhadonaesferaICRU,naprofundidade

enoraioqueseopõeaofeixe.

emdezanos,metadedaamostradoisótoporadioativo
terádesintegrado;
umdécimodoátomovaisedesintegraremumano;
passadosdezanosaamostradoisótoporadioativose
torna inócua, isto é, praticamente deixa de ser
radioativa;
acadagrupodedezátomosdoradioisótopo,umtenha
sedesintegradoaofimdeumano;
este radioisótopo é mais radioativo que outro cuja

constanteradioativaéiguala .

” ou “ ” , mas
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19) Observe o esquema de emissões radioativas
sucessivasabaixo:

Considerando que as letras A, B, C, D e E não
correspondem aos símbolos reais dos respectivos
elementosquímicosequeI,IIeIIIsãoemissõesbetae
IV emissão alfa, a alternativa que contém uma
afirmação verdadeira em relação ao esquema
apresentado,é:
A)

B)

C)

D)

E)

20) Na maioria dos casos, quando um radioisótopo
emiteradiação, se transformaemumnovoelemento
químico. A essência de uma emissão radioativa é,
portanto,umamudançanacomposiçãodonúcleo.No
caso dos átomos pesados, como U, ocorre com
freqüência a emissão de partículas . A
partícula rapidamente absorve elétrons e,
conseqüentemente, se converte em átomo de hélio,
processo responsável pelo depósito de hélio na
atmosfera. A massa de urânio-235, em quilogramas,
queaodesintegraremtórioirálançarnaatmosferaum
volumedehélio,a27ºCe1atm,iguala24,6m é:
A)
B)
C)
D)
E)

os núcleos A e B têm o mesmonúmero de prótons,
enquanto que D e E têm o mesmo número de
nêutrons;
todos têm o mesmo número departículas nucleares
fundamentais(prótonsmaisnêutrons);
os núcleos B e E apresentam o mesmo número de
prótons,sendoqueBpossuiquatronêutronsamais;
os núcleosA,B,CeDpossuemomesmonúmerode
nêutrons,poisaemissãobetaalteraapenasonúmero
deprótonsnonúcleo;
os núcleos C e D têmomesmonúmerode prótons,
enquantoqueDeEtêmomesmonúmerodenêutrons.

470;
235;
117,5;
352,5;
94.

235

3

e raios
emitida
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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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