file_0.wmf


file_1.wmf



1
BIOLOGIA

Questão 1 O princípio das vacinas se baseia na:
	imunização ativa através da introdução de anticorpos.
	imunização passiva através da introdução de anticorpos.

imunização ativa através da introdução de antígenos.
imunização passiva através da introdução de antígenos.
imunização ativa através da ingestão de antibióticos.
Questão 2 Indivíduos com leucemia podem necessitar de um transplante de uma parte do corpo de pessoas sadias para se curarem. O que o doador deve disponibilizar é uma parte de:
	seu tecido hematopoiético.
	um osso de sua coluna vertebral.

seu sangue circulante.
sua medula espinhal.
tecido de seu fígado.
Questão 3 Partículas virais são entidades que são consideradas como seres vivos por alguns autores e por outros como seres não vivos. Assinale a alternativa que contém características que os definem como seres vivos.
	Presença de material genético e de organização celular.
	Presença de material genético e ausência de organização celular.

Ausência de material genético e de metabolismo.
Ausência de material genético e de organização celular.
Presença de material genético e capacidade de evolução.
Questão 4 Na respiração celular de seres aeróbios o oxigênio molecular é necessário porque:
	é doador final de elétrons, oxidando moléculas orgânicas.
	é aceptor de elétrons, resultando na formação de gás carbônico.
	é aceptor final de elétrons, resultando na formação de água.
	é doador final de elétrons, reduzindo moléculas orgânicas.
	combina-se com a água, formando gás carbônico.

Questão 5 Acidentes naturais como montanhas e rios podem funcionar como barreiras geográficas separando populações de mesma espécie que antes viviam juntas no mesmo espaço. Se essas populações se mantiverem isoladas por muito tempo, este tipo de evento pode levar a um processo conhecido como:
	deriva gênica.
	mutação adaptativa.
	seleção natural.
	panmixia.
	especiação.



GEOGRAFIA
Questão 6 A violência no trânsito, os movimentos sociais que reagem violentamente quando um serviço público não funciona corretamente e os atos violentos cometidos pelos agentes do tráfico de drogas são exemplos da violência urbana. A cidade do Rio de Janeiro tem vivido, nos  últimos meses, situações de violência que geram um clima de insegurança coletiva. Entre as razões para essa insegurança temos, exceto:
os movimentos de guerrilha urbana com conotação ideológica;
	o esgarçamento do tecido social motivado pela segregação sócio-espacial;
	a ação dos grupos que trabalham no varejo da droga e que se apóiam logisticamente nos espaços das favelas;
	a pobreza crônica e sem alternativas que alimenta o tráfico em suas diferentes escalas;
	a função da cidade como apoio logístico para as rotas internacionais da droga.
Questão 7 A população brasileira sofreu, na segunda metade do século XX, uma profunda mudança: se em 1950 a população urbana era de aproximadamente 18 milhões de habitantes, em 2000 era de mais de 130 milhões. Enquanto a população brasileira triplicou, a população urbana aumentou quase sete vezes. 
Sobre a afirmativa acima não é correto afirmar que:
em 1950 a população rural é maior que a população urbana;
	o desenvolvimento industrial deslocou numerosos contingentes da população rural para o espaço urbano;
	o crescimento da população urbana originou espaços segregados na periferia das grandes metrópoles;
	a atração das cidades decorre do poder de controle sobre o território exercido pelas atividades nela sediadas;
	o crescimento urbano foi acompanhado por políticas públicas de saneamento e distribuição de renda.
Questão 8 Sobre a identificação das organizações produtivas no território brasileiro, analise os fragmentos a seguir:
I – a distribuição dos equipamentos de infra-estrutura – vias de circulação e instalações portuárias;
II – a especialização da produção ou dos serviços – o agro-negócio e os serviços de consultoria;
III – as identidades dos trabalhadores com suas regiões de origem – manutenção de alguns traços culturais.
	apenas I está correto;
	apenas II está correto;
	apenas I e II estão corretos;
	apenas II e III estão corretos;
	todos estão corretos.



Questão 9 A população economicamente ativa ( PEA ) é a parcela da população que está integrada ao mercado de trabalho. No Brasil, sua distribuição pelos setores da economia sofreu transformações significativas devido ao processo de industrialização.
Hoje, no Brasil, a maior porcentagem da população economicamente ativa está no setor:
	de bens de produção;
	de bens de consumo não duráveis;
	de bens de consumo duráveis;
	de serviços;
	agropecuário.

Questão 10 O domínio dos princípios neoliberais e o avanço das tecnologias de comunicação vêm provocando mudanças na economia internacional - hoje considerada global.
Sobre as mudanças que vêm ocorrendo podemos destacar:
	a estatização de numerosas empresas privadas;
	a maior interdependência produtiva e financeira entre países;
	a inclusão dos países periféricos na terceirização da produção;
	a regulamentação dos fluxos financeiros entre os países;
	o reforço das identidades e das culturas regionais.



HISTÓRIA

Questão 11 Analise as afirmativas abaixo referentes à colonização portuguesa na América.
I - ao instituir o sistema de capitanias hereditárias, entre 1534 e 1536, a Coroa portuguesa pretendia povoar todo o litoral, ao mesmo tempo, de modo a defendê-lo de incursões estrangeiras. 
II - surgido durante a ocupação holandesa no atual Nordeste, o quilombo dos Palmares não representou a única forma de resistência dos negros africanos à escravidão, durante os três séculos da experiência colonizadora.
III - diferentemente dos tratados anteriormente firmados entre as duas monarquias ibéricas, o Tratado de Madri de 1750 procurou realizar a demarcação total das fronteiras de seus domínios americanos, tomando por base o princípio do "uti possidetis".
IV - a transferência da capital da Colônia para a cidade do Rio de Janeiro em 1763 expressava tanto a importância assumida pelo centro-sul da colônia americana com a atividade mineradora quanto a progressiva projeção do Atlântico Sul no império colonial português. 
Assinale:
	se somente a afirmativa II estiver correta;
	se somente as afirmativas I e IV estiverem corretas;

se somente as afirmativas II e III estiverem corretas;
se somente as afirmativas I, III e IV estiverem corretas;
se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 12 "Nas revoltas subseqüentes à abdicação, o que aparecia era o desencadeamento das paixões, dos instintos grosseiros da escória da população; era a luta da barbaridade contra os princípios regulares, as conveniências e necessidades da civilização. Em 1842 pelo contrário o que se via à frente do movimento a braços com o soldado mercenário era a flor da sociedade brasileira, tudo que as províncias contavam de mais honroso e eminente em ilustração, em moralidade e riqueza; espetáculo que se renova hoje em Pernambuco".
Timandro [Francisco de Sales Torres Homem]. O libelo do Povo.
Para justificar as revoltas da boa sociedade imperial - as revoltas liberais de Minas Gerais e São Paulo, em 1842, e a Praieira, em 1848 -, o Timandro estigmatizava em seu panfleto os movimentos da "escória da população" - a plebe e os escravos negros -, desde a abdicação.
Tais movimentos aparecem listados nas opções abaixo, COM EXCEÇÃO DE UMA. Assinale-a.
	Sabinada.
	Farroupilha.
	Cabanagem.
	Malês.
	Balaiada.

Questão 13 A “crise dos anos 20”, no Brasil, foi um momento que expressou as insatisfações de vários grupos em relação à organização do Estado e da sociedade vigentes no início do século XX. 
	Analise as afirmativas abaixo, acerca das inquietações e demandas desses grupos:
I - Os tenentes, jovens oficiais militares, criticavam a cúpula do Exército, a quem acusavam de servilismo em relação às oligarquias paulista e mineira.
II - As oligarquias agrárias, insatisfeitas com o modelo agroexportador e com a preponderância dos interesses cafeeiros, passaram a investir no setor industrial para dinamizar a economia.
III - Os operários, força social emergente devido ao processo de industrialização recente, reclamavam da ausência de uma legislação social, que instituísse os direitos trabalhistas.
IV - Os modernistas combatiam o formalismo artístico e literário e defendiam um amplo movimento para conhecer a cultura e os valores nacionais.
Assinale a alternativa correta:
	Se somente I e II estão corretas.
	Se somente I, II e III estão corretas.
	Se somente I, II e IV estão corretas.
	Se somente II, III e IV estão corretas.
	Se somente I, III e IV estão corretas.



Questão 14 No período de governo do Presidente Juscelino Kubitchek, entre 1956 e 1961, a sociedade brasileira vivenciou a esperança da superação do subdesenvolvimento. “Os anos JK” prometeram um desenvolvimento nacional, por meio da industrialização do país e da elevação das condições de vida da população brasileira.
Assinale a alternativa que NÃO caracteriza corretamente esse ambiente político e intelectual:
	O movimento do Cinema Novo, que tinha em Glauber Rocha um de seus expoentes e foi realizado com poucos recursos financeiros, se propôs a narrar o Brasil “real”, tanto no meio urbano como no meio rural.
	A criação da SUDENE tinha como objetivo refletir e elaborar planos de ação para diminuir as disparidades regionais, especialmente o dilema vivido pelo Nordeste brasileiro.
	A construção de Brasília, a cidade modernista, constituiu-se em meta síntese do Plano de Metas do governo, como uma demonstração do estágio de desenvolvimento do país.
	O movimento Tropicalista criou uma nova estética musical, pela utilização das guitarras elétricas, pelos temas e formas poéticas renovadas.
	A indústria automobilística exemplificou a colaboração entre o capital nacional e o capital estrangeiro para o desenvolvimento acelerado da industrialização brasileira.

Questão 15 Durante a Guerra Fria, a disputa entre os interesses soviéticos e norte-americanos manifestou-se em diversos conflitos internacionais.
As alternativas abaixo apresentam exemplos desses conflitos, com EXCEÇÃO DE:
	O ressurgimento do nacionalismo nos Balcãs, na última década do século passado, acelerou a fragmentação da URSS.
	A Crise dos Mísseis, em Cuba, em 1962, constituiu-se em um dos momentos críticos da disputa nuclear entre as duas potências.
	O agravamento das tensões no sudeste asiático, particularmente no Vietnã, levou ao envolvimento direto dos EUA no conflito contra os comunistas.
	A construção do Muro de Berlim, separando a cidade entre Leste e Oeste, expressou a existência de duas áreas de influência econômica, política e militar na Europa.
	Na invasão da Baía dos Porcos, em Cuba, em 1961, os contra-revolucionários foram auxiliados pelo governo norte-americano.






FÍSICA, MATEMÁTICA E QUÍMICA

Questão 1 Um recipiente termicamente isolado contêm 100 g de gelo a 0 Co e 200g de água a 70 Co. O calor latente de fusão do gelo é L = 80 cal/g e o calor específico da água é c = 1,0 cal/(g Co).
a)	Qual o calor necessário para fundir todo o gelo?









b)	Qual a temperatura final de equilíbrio do sistema gelo + água?









Questão 2 Um corredor percorre o primeiro quilômetro de sua corrida com uma velocidade de 5m/s e o segundo quilômetro com a velocidade de 2,5 m/s.
a)	Qual o tempo necessário para o corredor percorrer os dois trechos da corrida?











b)	Desprezando a resistência do ar, calcule a velocidade média do corredor, para toda a corrida (em m/s).









Questão 3 Duas cargas positivas (de magnitudes Q = 1,0 C e  2Q = 2,0 C) distam de 4,0 m, ao longo do eixo x, sendo que a carga maior está à direita da carga menor. Exatamente no ponto médio entre elas, está colocada uma carga negativa  - 0,5 C.
a)	Em que direção e sentido aponta a força resultante sobre a carga negativa?









b)		Qual é o módulo da força resultante sobre a carga negativa? (em função da constante de Coulomb, K)












Questão 4 Por uma conta de telefone atrasada foram pagos R$164,80. Sabendo-se que a taxa de multa por atraso cobrada sobre o valor desta conta foi de 3%, calcule:
	o valor da conta sem a multa.










	o valor da multa.










Questão 5 Numa cobrança de falta, a altura ( em metros) da bola t segundos após o chute é dada pela fórmula:
                 altura = file_2.unknown
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Determine:
	o valor de t que corresponde à altura máxima da bola.












	esta altura máxima.











Questão 6  Uma escada encostada num muro faz um ângulo de 30° com o muro e a distância entre a base da escada e o muro é de 1,5 metros. A escada é recolocada de tal maneira que a altura do topo da escada é de 1,5 metros acima do chão.
Qual o ângulo que a escada faz com o muro depois de recolocada?










Questão 7 Qual a probabilidade de um número entre 1 e 300 escolhido ao acaso ser múltiplo de 15 e 20 ao mesmo tempo?












Questão 8 Um terreno de 120 file_3.unknown
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Questão 9 Um dos métodos de obtenção de gás cloro em laboratório é pela reação de uma solução aquosa de ácido clorídrico 6 mol L-1 com dióxido de manganês, segundo a reação:
4 HCl (aq) + MnO2 (s)  Cl2 (g) + MnCl2 (aq) + 2 H2O (l)
Pergunta-se:
	qual o volume da solução de HCl 6 mol L-1 necessário para reagir com 26,1 g de MnO2 puro? 












	qual o número de oxidação do cloro no HCl e no Cl2, e do manganês no MnO2 e no MnCl2 ?










	qual o volume de gás cloro (Cl2), em litros, formado nas CNTP (condições normais de temperatura e pressão), quando 26,1 g de MnO2 puro reage completamente com solução de HCl ?












Questão 10 O ácido fórmico (HCOOH) e a anilina (C6H5NH2) são exemplos de ácido fraco e base fraca, respectivamente.
	Quais os nomes dessas duas substâncias segundo a IUPAC ?








	Escreva a expressão da constante de equilíbrio do ácido fórmico em água e calcule a constante de equilíbrio desse ácido, sabendo que, a uma certa temperatura, uma solução aquosa de 0,1 mol L-1 de ácido fórmico está 2 % dissociado.








	Escreva a equação de equilíbrio de dissociação da anilina em água.









