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1
BIOLOGIA

Questão 1 A dengue é uma doença causada por um vírus, transmitido de uma pessoa para outra, através do mosquito Aedes aegypti. Há pouco tempo, os municípios do estado do Rio de Janeiro enfrentaram um surto de dengue. Uma das estratégias para o controle de uma possível epidemia de dengue é a erradicação de seu transmissor. Entretanto os inseticidas aplicados hoje em dia e eficientes há 10 anos ou mais, apresentam, cada vez mais, menor eficiência na eliminação de larvas e de mosquitos adultos. Identifique a opção que apresenta a explicação correta para esse fato.
	Algumas larvas resistentes aos inseticidas sobreviveram gerando descendência também resistente a esses mesmos inseticidas.
	As larvas e os mosquitos adultos se adaptaram, ao longo do tempo, para sobreviver à aplicação desses inseticidas.

As larvas e os mosquitos adultos foram induzidos a criar resistência aos inseticidas ao longo de inúmeras gerações.
Os inseticidas usados induziram resistência nos mosquitos à infecção pelos vírus da dengue.
Com a utilização intensa de inseticidas, os vírus tornaram-se resistentes causando aumento na freqüência de casos de dengue hemorrágica.
Questão 2 Quanto ao tipo de nutrição e de material de reserva dos vegetais e dos animais, temos respectivamente:
	heterotrófica e amido, autotrófica e lipídios.

autotrófica e gordura, heterotrófica e amido.
autotrófica e amido, heterotrófica e gordura.
heterotrófica e lipídios, autotrófica e amido.
autotrófica e amido; heterotrófica e proteínas.
Questão 3 A refrigeração e a salga são procedimentos usados para a conservação de alimentos perecíveis porque provocam, respectivamente:
	aumento do metabolismo microbiano e do equilíbrio osmótico.

diminuição do metabolismo microbiano e da pressão osmótica.
diminuição do metabolismo microbiano e aumento da pressão osmótica.
aumento do metabolismo microbiano e da pressão osmótica.
aumento do metabolismo microbiano e diminuição da pressão osmótica.
Questão 4 Em relação à fotossíntese, é correto afirmar que:
	somente os seres do reino Plantae a realizam.

pode ser realizada por seres unicelulares e pluricelulares.
todos os autotróficos são capazes de realizá-la.
é realizada somente por seres autotróficos pluricelulares.
é a respiração dos vegetais.

Questão 5 Durante o nascimento de uma criança, foi detectado que esta havia desenvolvido uma doença chamada eritroblastose fetal. Em relação ao tipo sanguíneo relativo ao sistema RH da família desta criança, podemos afirmar que:
	o pai e a mãe são Rh+, e o filho, Rh-.

o pai e a mãe são Rh-, e o filho, Rh+.
o pai é Rh+, a mãe Rh-, e o filho, Rh+.
o pai é Rh+, a mãe Rh-, e o filho, Rh-.
	o pai, a mãe e o filho são Rh-.

FÍSICA
Questão 6 Você leva cerca de 1,5s para atingir a superfície da água de uma piscina, mergulhando de um trampolim que dista, aproximadamente, 11m da água. Desprezando a resistência do ar e tomando como aceleração da gravidade  g=10m/s2, a sua velocidade em  m/s  imediatamente antes de atingir a água vale:
	15.

11.
7,5.
6,5.
5,5.

Questão 7 Considere as seguintes afirmações sobre uma massa de ar que é resfriada num quarto fechado por um aparelho de ar condicionado.
	À medida que  o ar resfria, ele fica menos denso (‘mais leve’) e sobe em direção ao teto.
	Um aparelho de ar condicionado funciona de maneira mais eficiente se for colocado perto do chão.
	O ar quente é menos denso (‘mais leve’) e desce em direção ao chão.
	Um aparelho de ar condicionado funciona de maneira mais eficiente se for colocado perto do teto.

Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) correta(s).
	Somente I.

I e II.
Somente III.
III e IV.
Somente IV.
Questão 8 O circuito abaixo consiste de três resistores de 1file_2.unknown
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 cada e uma bateria de 2/3 V, cuja resistência interna é desprezível. A corrente, em Ampère, que passa por R3 vale:

R2


R1

R3




	2/9.

1/3.
2/3.
1.
4/3.
Questão 9 Um forno de microondas usa radiação eletromagnética de aproximadamente 2,5 gigaHertz de freqüência (o prefixo giga denota um bilhão ou 109). Se a velocidade da luz é de 300 000 km/s, o comprimento de onda da microondas, em cm, é de:
	1.

12.
75.
83.
	100.
Questão 10 Uma partícula (partícula 1) tem  massa m e se move com velocidade de módulo v. Uma segunda partícula (partícula 2) tem massa m/n, e o módulo de sua velocidade vale nv, sendo n uma constante. Então a relação entre a energia cinética da partícula 2 e da partícula 1 vale:
	1/n2.

n2.
1/n.
n.
1.



MATEMÁTICA

Questão 11  Os números file_3.unknown
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O valor de file_5.unknown
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 é:
	4.
	15/4.

7/2.
1.
	3.

Questão 12  0,0000048 é igual a:
	48 × 10-7.

48 × 10-8.
	84 × 10-5.
48 × 10-5.
480 × 10-5.

Questão 13 Para n = 2003, o valor de file_6.unknown
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 é:
	2003.
	2002.

2001.
2005.
2006.

Questão 14 Num posto de gasolina, houve uma redução de 10% no preço do combustível, resultando num aumento de 20% no consumo diário. Então o faturamento diário aumentou em:
	10%.

8%.
25%.
5%.
2%.

Questão 15 O dono de um canil vacinou todos os seus cães, sendo que 80% contra parvovirose e 60% contra cinomose. A porcentagem de cães que foram vacinados contra as duas doenças é:
	70%.

20%.
68%.
40%.
50%.



QUÍMICA

Questão 16 Um parâmetro de controle importante em processos industriais que utilizam águas é a alcalinidade. Este controle consiste em determinar a concentração de NaOH nas águas com uma solução de HCl. Em um determinado processo, foram necessários 10 mL de uma solução de HCl 0,10 M, para neutralizar 25 mL de uma amostra de água. Pode-se afirmar que a alcalinidade da amostra expressa em termos de g de NaOH por litro de solução é:
	0,04.

1,6.
3.2.
16,0.
25,0.

Questão 17 O ácido fluoridrico pode ser obtido a partir do mineral fluorapatita, de acordo com a equação:


CaF2(s)    +   H2SO4(aq)      2HF(g)   +    CaSO4(s)




Assinale a afirmativa correta.
	Esta equação representa uma reação de simples troca.

Esta equação representa uma reação de oxiredução.
Um dos reagentes é o ácido sulfuroso.
O produto obtido corresponde a uma mistura heterogênea.
Pela estequiometria da reação, cada mol de CaF2 produz um mol de HF.

Questão 18 O H2 tem sido considerado o combustível do futuro. Um dos processos de produção deste gás é a eletrólise da água.

2H2O (l)      2H2 (g)   +    O2 (g)

Assinale a afirmativa correta sobre este processo eletroquímico:
	Os elétrons produzidos no anodo são transferidos para o catodo.

O hidrogênio é oxidado.
A água é um catalisador.
No catodo, ocorre a reação de oxidação.
O oxigênio é reduzido.


Questão 19 Para a reação redox abaixo,

a Fe3+ (aq) + b Cl-‑ (aq)  c Fe (s) + d Cl2 (g)

os coeficientes a, b, c e d são, respectivamente:
	1, 3, 1, 3.

2, 3, 2, 3.
2, 6, 2, 3.
2, 6, 2, 6.
3, 1, 1, 3.

Questão 20 O produto de solubilidade do CaCO3 é KPS = 5.10-9. Portanto, a solubilidade do CaCO3 em água em mol/L é, aproximadamente:
	1,2.10-25.
	2,5.10-19.

10-10.
10-8.
7.10-5.

GEOGRAFIA E HISTÓRIA

Questão 1 Leia os fragmentos a seguir:

I – “A ONU estabeleceu que 2003 seria o Ano Internacional da Água Doce”

II – “Em março de 2003, ocorreu, próximo a Cataguases, MG, um grave acidente ambiental: o vazamento de produtos químicos de uma indústria de papel atingiu seriamente os rios Pomba e Paraíba do Sul.” (adaptado do Jornal do Brasil )

A partir dessa leitura, faça o que se pede.

	Justifique a afirmativa: “a água é um bem escasso e por isso deve ser cuidadosamente utilizado”.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

	Indique DUAS conseqüências ambientais para as cidades ribeirinhas situadas à jusante do acidente.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________


Questão 2

           Brasil: área de ocorrência dos cerrados	                                 Brasil: frentes de expansão agro-pecuária (segunda metade do século XX)
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Considerando as realidades apresentadas nos mapas, indique DUAS conseqüências, uma de ordem ambiental e outra de ordem socioeconômica, da ocupação do cerrado pelas frentes de expansão.

	De ordem ambiental:

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

	De ordem socioeconômica:

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________


Questão 3 Entre 1995 e 2000, segundo o IBGE, as regiões brasileiras apresentaram os seguintes saldos migratórios (em números aproximados):

Norte
34.000
Nordeste
-833.400
Sudeste
595.400
Sul
-585
Centro-Oeste
205.000

A partir dos dados acima:

	apresente DOIS fatores que expliquem o saldo migratório da Região Nordeste;

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

	apresente DOIS fatores que expliquem o saldo migratório da Região Centro-Oeste.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________



Questão 4 Em um discurso realizado nos Estados Unidos, em 1946, o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill referiu-se à crescente influência soviética sobre países do leste europeu e assinalou o início de divergências e polarizações que caracterizaram a “Guerra Fria”.
Declarou que:
“De Stettin, no Báltico, até Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente.” 
Os antigos aliados tinham-se tornado adversários, e o mundo estava dividido entre dois blocos político-ideológicos – capitalistas e socialistas -, que se enfrentariam em escala mundial.

	IDENTIFIQUE E EXPLIQUE duas iniciativas tomadas pelo governo americano com a finalidade de conter o avanço soviético na Europa.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________


	As disputas e confrontos da Guerra Fria não se restringiram ao território europeu.

INDIQUE dois exemplos que caracterizaram as tensões entre americanos e soviéticos, fora do território europeu.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________





Questão 5 “Poucos países têm uma história eleitoral tão rica quanto a do Brasil. Hoje, os eleitores escolhem os representantes para os principais postos de poder e pouca gente duvida da legitimidade do processo eleitoral brasileiro. A urna eletrônica permite que os resultados sejam proclamados poucas horas depois do pleito. As eleições são competitivas com uma enorme oferta de candidatos e partidos. Quatro em cada cinco adultos compareceram às últimas eleições para votar. Hoje o Brasil tem o terceiro maior eleitorado do planeta, perdendo apenas para a Índia e os Estados Unidos”.
(Jairo Nicolau. História do voto no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar – Ed., 2002, pp. 7 e 8)


O texto acima apresenta características do funcionamento do sistema eleitoral brasileiro, na atualidade. Levando em conta as transformações da história do voto no Brasil, identifique DUAS características do sistema eleitoral:

a) nos tempos do Império (1822 – 1889)
1- _________________________________________________________________________________________
2- _________________________________________________________________________________________

b) e nos tempos da Democracia, após a II Guerra Mundial (1945 – 1946).
1- _________________________________________________________________________________________
2- _________________________________________________________________________________________

