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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-.



GEOGRAFIA
Questão 6 O mapa a seguir mostra a localização dos “shopping-centers” no Brasil, em 1999.
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Com EXCEÇÃO DE UMA, as alternativas abaixo apresentam os fatores responsáveis pela concentração dos “shopping-centers” na Região Sudeste. Assinale-a.
Maior mercado consumidor.
	Elevados níveis de renda.
	Predomínio da população urbana.
	Periodicidade do emprego.
	Densa rede viária urbana.




Questão 7 Entre 1930 e 1980, foram adotadas, no Brasil, políticas territoriais que  procuravam unir as diferentes “ilhas” que formavam a economia brasileira, em um território integrado e articulado por redes técnicas – a rodoviária, a de energia e a de telecomunicações.

Com EXCEÇÃO DE UMA, as alternativas abaixo apresentam as ações destas políticas. Assinale-a.
A construção da rodovia Belém-Brasília, no período 56 / 61.
	A abertura da Transamazônica, na década de 70.
	O uso de tecnologia digital unificando as transmissões de voz, após 70.
	A organização do setor energético em torno da Eletrobrás, a partir dos anos 60.
	O uso de satélites para os serviços de telecomunicações, nos anos 70.

Questão 8 “Globalização significa (...) a remoção das fronteiras e, portanto, representa uma ameaça para aquele Estado-nação que vigia quase neuroticamente suas fronteiras”                                               Jurgen Habermas.
O texto acima pode ser aplicado, atualmente, à fronteira entre:
	China e Japão.
	Brasil e Argentina.
	França e Inglaterra.
	Estados Unidos e México.
	Alemanha e Áustria.

Questão 9 Veja o mapa:
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No Brasil, as queimadas consomem todos os anos uma grande quantidade de biomassa.
Considerando os desequilíbrios ambientais provocados pela retirada da cobertura vegetal, analise as seguintes afirmativas:
I – O aumento do processo erosivo acarreta o empobrecimento dos solos.
II – O assoreamento dos rios compromete os ecossistemas aquáticos.
III – A diminuição da evapotranspiração altera o regime de chuvas.
IV – A ruptura das cadeias alimentares provoca o aumento de pragas e doenças.


Assinale a opção que apresenta as afirmativas corretas.
	As afirmativas I e II estão corretas;
	As afirmativas III e IV estão corretas;
	As afirmativas I e IV estão corretas;
	As afirmativas II, III e IV estão corretas;
	Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 10 Os defensores do livre mercado colocaram grande parte da responsabilidade pela crise do modelo fordista na ação do Estado. Gradativamente, foi sendo constituído um novo arranjo socioeconômico, foi sendo elaborada uma nova doutrina econômica com o objetivo de contornar a crise dos anos 70 – o neo-liberalismo.


Com EXCEÇÃO DE UMA, as alternativas abaixo apresentam as práticas sociais e econômicas, adotadas pelo neo-liberalismo. Assinale-a.
Facilita os fluxos de mercadorias e capitais.
	Mantém os direitos trabalhistas e o poder dos sindicatos.
	Entrega ao mercado o poder de regulação da economia.
	Diminui a atuação do Estado privatizando as empresas estatais.
	Torna os fluxos migratórios mais seletivos.



HISTÓRIA

Questão 11 Analise as afirmativas abaixo referentes à experiência da escravidão no Brasil colônia e no Brasil império.
I – No Brasil colônia, era comum a utilização da denominação negro da terra para indicar os índios escravizados.
II – Eram chamados crioulos os escravos negros nascidos no Brasil e denominados ingênuos os filhos de escravas nascidos de condição livre, a partir da lei de 28 de setembro de 1871 (Lei do Ventre-Livre).
III – Ocorrendo em todos os pontos da América onde existiu a escravidão, a fuga levava à formação de grupos de escravos fugidos, aos quais com freqüência se juntavam outros personagens sociais. No Brasil, esses grupos eram chamados quilombos ou mocambos, e seus membros, quilombolas, calhambolas ou mocambeiros.

Assinale:
	se somente a afirmativa III estiver correta.
	se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
	se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
	se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
	se todas as afirmativas estiverem corretas.




Questão 12 COM EXCEÇÃO DE UMA, as alternativas abaixo apresentam de modo correto medidas tomadas pelo governo do Príncipe-Regente Dom João no Rio de Janeiro, após a transferência da Corte portuguesa para o Brasil. Assinale-a.
	A Carta-Régia de 28 de janeiro de 1808 pôs fim ao monopólio comercial que, durante quase três séculos, se constituiu em um dos pilares da dominação metropolitana sobre sua colônia americana.
	A conclusão dos tratados de Aliança e Amizade e Comércio e Navegação com a Inglaterra, em 1810, assegurava, entre outras vantagens, tarifas preferenciais para os produtos ingleses no mercado brasileiro.
	A criação do primeiro Banco do Brasil visava a fornecer os créditos necessários tanto para a importação de novos escravos africanos para a nascente lavoura cafeeira, quanto para a atividade industrial em franca expansão.
	Expressando também a nova conjuntura política européia decorrente da derrota de Napoleão Bonaparte, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815.
	O fim da proibição da atividade gráfica possibilitou o surgimento de jornais e revistas, como a Gazeta do Rio de Janeiro, assim como uma maior circulação de notícias e idéias, muito embora a censura régia continuasse a existir.


Questão 13 Durante a Primeira República no Brasil (1889-1930), a Política dos Governadores ou “Política do Café com Leite” representou:
	uma política econômica de incentivo à produção e à exportação de café e leite.
	a predominância, no comando político do Governo Federal, das oligarquias paulista e mineira.
	a reação das oligarquias do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul contra o monopólio de poder dos paulistas.
	uma campanha publicitária promovida pelo governo federal destinada a atrair investidores estrangeiros, por meio da divulgação das riquezas do Brasil.
	uma política de investimento em gêneros de primeira necessidade de modo a suprir o abastecimento alimentar da população urbana em expansão.


Questão 14 COM EXCEÇÃO DE UMA, as alternativas abaixo apresentam desdobramentos da I Guerra Mundial no quadro das relações internacionais. Assinale-a.
	O fim dos Impérios supranacionais, como o Austro-Húngaro, o Russo e o Otomano.
	A expansão internacional do comunismo, estimulado pela ascensão política dos bolcheviques na Rússia.
	A criação da Liga das Nações, com  o objetivo de estabelecer um fórum diplomático internacional.
	O início da “diplomacia do dólar” e a crescente influência norte americana entre os países europeus, exemplificado pela criação do Plano Marshall.
	O ressentimento alemão quanto à indenização e aos reparos de guerra, estipulados pelo Tratado de Versalhes.





Questão 15 A disseminação das idéias liberais estimulou transformações significativas nas sociedades americanas e européias, em finais do século XVIII.
Sobre essas transformações, é correto afirmar, que:
I - colonos das sociedades americanas questionaram a dominação de suas respectivas metrópoles.
II - trabalhadores fabris, na Inglaterra, conquistaram uma legislação social que limitou a superexploração do trabalho.
III - africanos e indígenas, submetidos a diversas formas de trabalho compulsório nas Américas, conquistaram a sua liberdade.
IV - grupos burgueses defenderam seus privilégios e opuseram-se à dissolução das corporações de ofício.
V - os grupos sociais que compunham o Terceiro Estado, na França, opuseram-se às instituições do Estado absolutista francês.
Assinale:
	se somente a afirmativa I, IV e V estiverem corretas.
	se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas.
	se somente as afirmativas I e V estiverem corretas.
	se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
	se todas as afirmativas estiverem corretas.







FÍSICA, MATEMÁTICA E QUÍMICA


Questão 1 A cada 26 meses, Marte e a Terra ficam alinhados de tal forma, que o consumo de combustível de uma viagem entre eles é minimizado. Isto ocorreu agora em junho de 2003, e três naves foram enviadas ao planeta Marte, que tem uma aceleração da gravidade de aproximadamente g = 4 m/s2.
Quando uma nave está estacionária a 50m do solo marciano, um aparelho científico é deixado cair. Responda às perguntas abaixo desprezando eventuais efeitos de resistência da atmosfera de Marte.

a)	Calcule o tempo que levará para o objeto atingir o solo.

















b)	Ache a velocidade do aparelho ao atingir o solo.















Questão 2 O peixe elétrico que vive nos rios da Amazônia mata suas presas através de um forte choque, fazendo com que elas sejam atravessadas por correntes elétricas letais. 
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Na figura (a) acima, representa-se o circuito formado numa situação em que a presa foi tocada pelo peixe elétrico, fechando o circuito. A resistência da presa é Rv = 790file_6.unknown
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. O peixe elétrico tem 140 fileiras iguais de baterias e resistências, indicado esquematicamente pelo conjunto de linhas pontilhadas na figura.
Na figura (b), o circuito final equivalente é mostrado. O peixe é representado por uma força eletromotriz (fem) equivalente Eeq = 800V e uma resistência interna equivalente req = 10file_7.unknown
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.

	Qual a corrente que atravessa a presa?












	Por que o peixe elétrico não morre também no processo? Responda calculando a corrente que passa através de seus órgãos.















Questão 3 Há algum tempo atrás, um candidato a homem mais forte do mundo puxou pelos dentes uma locomotiva de 7,0x105 N de peso. A força foi aplicada através de uma corda que fazia  file_8.unknown
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 = 60º em relação à horizontal (veja o diagrama). A massa do homem era de m = 80 kg e ele puxou com uma força constante de módulo (T) 2,5 vezes o seu peso. (Neste problema você pode tomar g=10 m/s2.)
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locomotiva
                                                         





	Qual a aceleração adquirida pela locomotiva?



















	Alguns críticos alegaram que o homem teria feito melhor se a corda estivesse na horizontal. Explique porque esta crítica é verdadeira.














Questão 4 Dada a função f(x) = 5 x (5 x  - 1) 

	Ache f (0) e f (1).









	Resolva f (x) = 0.









Questão 5 ABCD é um quadrado de lado 70cm. Os pontos P, Q, R e S pertencem aos lados AB, BC, CD e DA respectivamente e AP = BQ = CR = DS =30cm. Qual é a área do quadrado PQRS?








Questão 6 As notas de um real são retangulares e medem 14 cm por 6,5 cm. A casa da moeda imprimiu 10.200 notas para substituir notas velhas. Qual foi a área total de papel (em m2 ) utilizada para a confecção das notas?








Questão 7 Para quais valores de k, a equação x (x +1)= k (2x + 1) possui duas soluções distintas?











Questão 8 Numa festa, cada homem pagou 20 reais de ingresso, e cada mulher, 10 reais. Sabendo que o total arrecadado foi 5600 reais e que 400 pessoas pagaram ingresso, quantas mulheres compareceram à festa?








Questão 9 Uma empresa construiu um dique para armazenar um volume de 180.000 litros de água contaminada com ions Zn+2, próximo à Baia de Sepetiba. Estudos mostraram que pelo menos 9 toneladas de Zn+2 foram descartadas ao longo dos anos neste dique. Pergunta-se:
a)	Segundo o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o valor de Zn+2 na água contaminada não deve ultrapassar o valor de 5 mg/L. Se esta água vazar para a Baia, a empresa poderá ser autuada? Justifique sua resposta com base no cálculo da concentração de Zn+2 no dique.








b)	A concentração de Zn+2 pode ser alterada por mudanças no pH da água de acordo com a reação

Zn+2 (aq) + 2OH- (aq)   Zn(OH)2 (s)
Para cada 99 kg de Zn(OH)2 produzidos, quantos gramas de Zn+2 são removidos da água?












Questão 10 O composto abaixo é a glicose (um açúcar):

           H   OH  H OH OH
                              
    O = C - C - C - C - C - CH2OH
                               
                 H  OH H    H

	Identifique as funções orgânicas encontradas neste composto.










	Escreva a reação equilibrada da combustão da glicose.










	A frutose é o isômero cetônico da glicose, com esta função no carbono 2. Escreva a fórmula da frutose.











