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nenhuma anotação extra.
 A devolução do formulário de respostas e do caderno de prova é de inteira responsabilidade
do candidato.
 Qualquer irregularidade deverá ser comunicada ao fiscal.
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BIOLOGIA (QUESTÕES 1 – 10)
QUESTÃO 1
Entre os métodos contraceptivos apresentados a seguir, é eficaz na prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis o(a):
(A)
(B)
(C)
(D)

diafragma
preservativo
dispositivo intrauterino
pílula anticoncepcional

QUESTÃO 2
As células das plantas se caracterizam por serem:
(A)
(B)
(C)
(D)

Eucarióticas, com moléculas de clorofila presentes nos plastos.
Procarióticas, com moléculas de clorofila presentes nos plastos.
Eucarióticas, com moléculas de clorofila dispersas no citoplasma.
Procarióticas, com moléculas de clorofila dispersas no citoplasma.

QUESTÃO 3
O esquema abaixo representa um embrião de cordado, em corte transversal, em fase de nêurula.

Fonte: Amabis e Martho (2004) (Adaptado)

O tubo nervoso e a notocorda estão representados, respectivamente, em:
(A)
(B)
(C)
(D)

1e2
1e4
2e3
3e4

QUESTÃO 4

Primária
Secundária
Terciária
Quaternária
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As proteínas são componentes fundamentais de todos os seres vivos, sendo definidas como uma sequência de
aminoácidos encadeados, ou seja, uma cadeia polipeptídica. Quando a cadeia polipeptídica enrola-se em forma
de hélice ou em outra configuração regular, elas produzem uma estrutura:
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QUESTÃO 5
Analise as proposições referentes ao tecido sanguíneo:
I–
II –
III –
IV –

As células sanguíneas são produzidas pela medula óssea vermelha.
Glóbulos vermelhos transportam oxigênio e glóbulos brancos transportam gás carbônico.
Anticorpos são células sanguíneas capazes de fagocitar micro-organismos patogênicos.
As hemácias de humanos adultos são células anucleadas.

Marque a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as proposições II e IV estão corretas.
Somente as proposições II e III estão corretas.
Somente as proposições I e III estão corretas.
Somente as proposições I e IV estão corretas.

QUESTÃO 6
O esquema abaixo representa o ciclo de vida das plantas:

Sobre esse ciclo, assinale a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

O ciclo de vida é haplonte e a meiose forma gametas.
O ciclo de vida é haplonte e a meiose forma esporos.
O ciclo de vida é diplonte e a meiose forma esporos.
O ciclo de vida é diplonte e a meiose forma gametas.

QUESTÃO 7
Toda célula é revestida por uma fina película, que delimita o espaço interno, isolando-a do ambiente ao redor,
denominada membrana plasmática. Analise as proposições a seguir sobre essa membrana:
I – Ela é constituída por duas camadas moleculares de fosfolipídeos, que, se deslocam continuamente, no
plano da membrana.
II – Apresenta proteínas distribuídas espaçadamente na dupla camada fosfolipídica, que, obrigatoriamente,
atravessam de lado a lado a bicamada.
III – O glicocálix, presente na maioria das células animais e, também, em certos protozoários, é composto por
glicídeos associados a lipídeos ou a proteínas na parte externa da membrana.
IV – Células de bactérias, de fungos e de certos protozoários apresentam, internamente à membrana
plasmática, um envoltório relativamente espesso, denominado parede celular.

Somente as proposições I e III estão corretas.
Somente as proposições I e IV estão corretas.
Somente as proposições II e IV estão corretas.
Somente as proposições II e III estão corretas.
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Marque a alternativa CORRETA:
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QUESTÃO 8
Assinale a alternativa em que TODOS os grupos de organismos realizam a fotossíntese:
(A)
(B)
(C)
(D)

Plantas, algas, cianobactérias e fungos.
Plantas, algas, bactérias proclorófitas e fungos.
Plantas, algas, cianobactérias e bactérias proclorófitas.
Plantas, cianobactérias, bactérias proclorófitas e fungos.

QUESTÃO 9
Observe os esquemas referentes a epitélios de revestimento e assinale a alternativa CORRETA.
1

2

3

Fonte: Adaptado de Junqueira & Carneiro (1999)

Os epitélios de revestimento apresentados em 1, 2 e 3 são encontrados:
(A)
(B)
(C)
(D)

1 – no esôfago; 2 – na traqueia; 3 – nos vasos sanguíneos
1 – nos vasos sanguíneos; 2 – no esôfago; 3 – na traqueia
1 – na traqueia; 2 – no esôfago; 3 – nos vasos sanguíneos
1 – na traqueia; 2 – nos vasos sanguíneos; 3 – no esôfago

QUESTÃO 10
Nas plantas, as células que se multiplicam ativamente por mitoses se encontram:

3

No floema
Na epiderme
Nos meristemas
No esclerênquima
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FÍSICA (QUESTÕES 11 – 20)
QUESTÃO 11
No estudo da mecânica, as grandezas físicas podem ser expressas em três grandezas básicas: Comprimento (L),
Tempo (T), e a Massa (M). A Força é uma grandeza particularmente importante no estudo da dinâmica do
movimento. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade da Força é o Newton, que, quando expressa em
termos das grandezas básicas L, T, e M, é dada por:
(A) kg m/s
(B) kg m/s²
(C) kg m²/s
(D) kg m²/s²

QUESTÃO 12
Na figura observa-se um bulbo de vidro preenchido com água o qual possui duas saídas tampadas com rolhas.
Quando uma força F é aplicada no êmbolo móvel, posicionado na entrada do bulbo, o aumento da pressão é
transmitida integralmente em todos os pontos do fluido armazenado nele.
Esse princípio é conhecido como:

F

(A) Princípio de Pascal
(B) Princípio de Newton

Êmbolo móvel

(C) Princípio de Torricelli

Rolha

(D) Princípio de Arquimedes
Rolha

QUESTÃO 13
Parar um caminhão pesado é mais difícil do que parar um carro pequeno, quando eles apresentam o mesmo
módulo da velocidade. Na física, enunciamos esse fato dizendo que o caminhão tem mais quantidade de
movimento do que o carro, pois a quantidade de movimento de um objeto é definida como o produto da massa
do objeto pela sua velocidade, então, um caminhão em repouso
(A)
(B)
(C)
(D)

tem maior módulo na quantidade de movimento do que um carro em repouso.
tem menor módulo na quantidade de movimento do que um carro em repouso.
tem maior módulo na quantidade de movimento do que um carro em movimento.
tem menor módulo na quantidade de movimento do que um carro em movimento.

QUESTÃO 14

(B) 62 vezes a massa do nosso Sol.
(C) 65 vezes a massa do nosso Sol.
(D) 68 vezes a massa do nosso Sol.
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Em fevereiro de 2016, cientistas do projeto LIGO confirmaram a existência de ondas gravitacionais proposta por
Einstein há cem anos, em 1916. A fonte dessas ondas gravitacionais devem-se à fusão de dois buracos negros,
que tinham 29 e 36 vezes a massa do nosso Sol. Quando os dois buracos negros colidiram, foi liberada energia
em forma de ondas gravitacionais e 1,3 bilhão de anos depois atingiram a Terra. A energia liberada em forma de
ondas gravitacionais é proporcional a 3 vezes a massa do nosso Sol. A massa do buraco negro resultante dessa
fusão é:
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QUESTÃO 15
Segundo as leis de Kepler, os planetas que orbitam em torno do Sol descrevem elipses, com o Sol de massa M,
ocupando um dos focos; a linha imaginária que liga os planetas ao Sol varrem áreas iguais em tempos iguais; e
os quadrados dos períodos, T, de translação dos planetas são proporcionais aos cubos dos semieixos maiores, d,
de suas órbitas, matematicamente, expressa como 𝑇² =
período de rotação de Júpiter seria:
(A)
(B)
(C)
(D)

4π2
𝑑³.
𝐺𝑀

Se o Sol tivesse massa nove vezes maior, o

Nove vezes menor.
Nove vezes maior.
Três vezes menor.
Três vezes maior.

QUESTÃO 16
Baseado nos conceitos de hidrostática, considere o sistema físico na figura abaixo:
Assinale a alternativa CORRETA.
(A) A pressão p7 = p8
(B) A pressão p5 < p6
(C) A pressão p3 = p4
(D) A pressão p1 < p2

QUESTÃO 17
Em certas máquinas de lavar roupas, com uma porta frontal, um dos métodos utilizados para remover sujeiras
do tecido é conhecido como método do tombamento. Nesse modo de lavagem, o tambor da máquina, de raio
R=0,4 m, realiza um movimento circular uniforme e gira com uma frequência, de forma que o tecido, que tende
a seguir o movimento do tambor ao chegar ao ponto mais alto da sua trajetória, cai devido à ação da gravidade,
por não existir mais o contato com a superfície. Neste movimento de queda, a máquina simula o processo de
lavar e bater a roupa à mão. Determine o limite máximo da velocidade tangencial do tambor para que o método
do tombamento seja utilizado.
Considere g=10 m/s2
(A) v > 4 m/s
(B) v < 4 m/s
(C) v < 2 m/s
(D) v > 2 m/s

QUESTÃO 18

14×106 m/s.
18×106 m/s.
22×106 m/s.
26×106 m/s.
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O isótopo de Lítio, 5Li, é instável e se desintegra espontaneamente num próton, núcleo do hidrogênio com massa
2×10-17 kg, e numa partícula , núcleo de hélio com massa 7×10-17 kg. Nesse processo, a quantidade de
movimento total do sistema, antes e depois da desintegração, é conservado. Considerando que o decaimento de
um núcleo de 5Li, a partir do repouso, formou uma partícula  com rapidez 4×106 m/s, o próton terá rapidez de
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QUESTÃO 19
Em uma jogada típica no futebol americano, para que o time consiga marcar ponto, o arremessador lança uma bola
com velocidade VB  10 3m/s e com ângulo de 30° com a horizontal. Para que seja marcado ponto, a bola percorre
uma trajetória parabólica e deve ser interceptada por outro jogador, o receptor, a uma distância d=75 m, em
relação ao ponto de lançamento. Antes de iniciar a jogada, o arremessador e o receptor estão localizados em um
mesmo local. Ao ser dado inicio à jogada, o receptor corre com velocidade constante de VR=5,0 m/s até a marca de
75 m para receber a bola. O tempo que o arremessador deve manter a posse da bola antes de largá-la, para que o
receptor consiga alcançá-la, é:
Considere sen(30) 

1
3
e cos(30) 
2
2

(A) 5 s
(B) 10 s
(C) 15 s
(D) 20 s

QUESTÃO 20

(B)

(C)

(D)
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Na linha de partida, X = 0 m, um velocista parte do repouso. Na linha de chegada, que se encontra a 100 m da
linha de partida, o velocista para, 10 s após a largada. A alternativa que melhor representa o gráfico da posição
em função do tempo para o movimento do velocista é:
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MATEMÁTICA (QUESTÕES 21 – 30)
QUESTÃO 21
Em uma escola, foram entrevistados 60 estudantes, entre alunos e alunas. A cada um desses estudantes foi
questionada sua opinião a favor ou contra em relação a uma mudança no método de ensino. Para divulgar o
resultado, foi estabelecida uma forma gráfica em que:
“quadradinho com cor branca” significa aluno a favor
“quadradinho com cor preta” significa aluno contra
“estrelinha com cor branca” significa aluna a favor
“estrelinha com cor preta” significa aluna contra
O resultado foi expresso graficamente como:

Ao se buscar obter o número de alunas a favor a partir da forma gráfica apresentada, imediatamente ocorreram
críticas, pois a figura é confusa. Então, os mesmos dados foram divididos em resultado para os alunos e
resultado para as alunas:

Note agora que é mais fácil obter a resposta; portanto, o número de alunas a favor é de:
(A) 7
(B) 13
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(C) 15
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QUESTÃO 22
Em um blog, o autor, no sentido de ajudar as famílias a controlar bem o orçamento doméstico, publicou uma
lista de atitudes que podem desequilibrar os gastos da família.
- No restaurante, escolher a porção “grande”, só porque a diferença de preço em relação à porção “média” é
relativamente pequena.
- Pagar academia de ginástica e de fato não frequentá-la.
- Pagar contas com multa em razão de atrasos no pagamento.
- Comprar sempre em um mesmo supermercado, por preguiça de pesquisar preços em vários supermercados.
- Levar multas de trânsito por falta de cuidados na condução do veiculo.
- Comprar roupas, sapatos e outros itens de vestuário que não serão usados.
- Ficar devendo parte da fatura do cartão de crédito.
- Deixar de usar cupons de desconto em lojas e restaurantes.
Um casal achou o artigo interessante e, discutindo sobre ele, chegaram à constatação de que o marido praticava
4 dos itens da lista, a esposa praticava 3 dos itens da lista, sendo apenas um desses itens praticado por ambos. A
porcentagem de itens nos quais o casal se enquadrava era:
(A)
(B)
(C)
(D)

37,5%
50%
75%
87,5%

QUESTÃO 23

Fonte: Revista saúde n. 414

Assinale a alternativa INCORRETA.
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(A) Traçar promessas irrealistas é uma cilada que compromete mais o plano de emagrecimento dos
entrevistados do que dormir pouco e deixar a cozinha bagunçada.
(B) Apenas 3 das ciladas engordativas já são responsáveis por comprometer os planos de emagrecimento de
mais de 1000 entrevistados
(C) Ir ao supermercado com fome compromete mais os planos de emagrecimento do que usar pratos grandes.
(D) Dormir pouco e não tomar café da manhã são ciladas para 580 dos entrevistados.
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QUESTÃO 24
Da Reta 1 não se conhece o coeficiente linear e da Reta 2 não se conhece o coeficiente angular a; porém,
conhece-se qual é o ponto onde a Reta 1 corta o eixo das ordenadas e conhece-se a abcissa do ponto de
interseção entre as retas 1 e 2.

y
y=x+b

y=ax+7

3

2
Reta 1

x
Reta 2

O valor de a + b é:
(A)
(B)
(C)
(D)

-1
0
2
3

QUESTÃO 25
Uma grade foi fabricada utilizando tubos, conforme figura. Todos os triângulos formados na grade são
1
equiláteros e a razão de semelhança entre os triângulos maiores e menores é de . Se foram gastos 55,5
2
metros de tubo para fazer a grade, o comprimento x é:

x

(A)

1
metro
3

(B) 0,8 metro
(C) 1 metro
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(D) 1,5 metro
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QUESTÃO 26
Numa turma de 25 alunos, a professora de Matemática, após a correção da prova, elogiou a turma porque a
nota média foi 8,6; porém, um dos alunos percebeu que a professora não corrigiu uma das questões de sua
prova. Após a revisão da prova, a nota desse aluno passou de 9,0 para 10,0. A média das notas da turma passou
a ser, então, de:
(A)
(B)
(C)
(D)

8,64
9,0
9,52
9,6

QUESTÃO 27
Os números naturais positivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... , apresentam propriedades surpreendentes que não cansam de
desafiar os matemáticos ao longo dos séculos. Uma dessas é a ideia de números primos entre si. Os números
naturais positivos
e são primos entre si, isto é, significa que tais números não possuem divisores em
comum, portanto, se
divide um deles, então não divide nenhum dos outros dois. Considere agora a
situação em que = divide ; as alternativas estão corretas, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

6 divide ×
6 não pode dividir
6 não pode dividir
6 não pode dividir

×

QUESTÃO 28
Estamos vivendo em uma época em que os aviões comerciais são cada vez maiores. Dois dos maiores aviões
comerciais da atualidade são:

Tabela. Dados aproximados sobre os aviões.
AIRBUS A380
Comprimento
73 metros
Envergadura
80 metros
Número máximo de passageiros
883
Peso vazio
276.800 quilogramas

BOEING 777-300
73,9 metros
60,9 metros
550
160.500 quilogramas

Em relação a essas duas aeronaves, as alternativas estão corretas, EXCETO:

(D) O acréscimo no comprimento do Boeing 777-300 em relação ao Airbus A380 é menor do que 1%.
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(A) Proporcionalmente, o aumento do peso vazio é maior do que o aumento da envergadura, na comparação
do Airbus A380 com o Boeing 777-300.
(B) No Airbus A380, o peso vazio por passageiro é de 313,5 kg/passageiro, que é maior do que o valor
correspondente para o Boeing 777-300.
(C) Houve um aumento de aproximadamente 60% no número máximo de passageiros do Airbus A380 em
relação ao Boeing 777-300.
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QUESTÃO 29
O valor da expressão

(√

)

(
√

)(

√ )

é:
(A) 6,6666666...
(B) 2,69444...
(C) √
(D) √

QUESTÃO 30
No triângulo retângulo ABC, a hipotenusa BC mede 1, o ângulo  mede x radianos e o ângulo  mede 3x
radianos. O lado AC mede

1
2

cm .
2 4

B

1

A

C

As alternativas estão corretas, EXCETO:
π
(A) x  radianos
8

(C) cos(θ) 

1
2

2 4

(D) O lado AB mede

1
2

cm
2 4

11

1
2

2 4
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QUÍMICA (QUESTÕES 31 – 40)
QUESTÃO 31
Em um dia típico de inverno na Europa, uma criança observa a paisagem e diz aos colegas:
– Vejam, está nevando!
Considerando que, nesse processo, o vapor de água se transformou diretamente em neve, o fenômeno
observado pela criança corresponde à:
(A) Fusão.
(B) Sublimação.
(C) Solidificação.
(D) Condensação.

QUESTÃO 32
Um determinado átomo tem 8 partículas positivas, 9 partículas neutras e 8 partículas negativas. Sobre esse
átomo, é CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Sua massa atômica é 25.
Trata-se de um isótopo do oxigênio.
Seu número atômico é 17, trata-se do cloro.
O átomo tem 8 elétrons na camada de valência.

QUESTÃO 33
Na natureza, o elemento químico Boro é encontrado em duas formas isotópicas, com 10 e 11 unidades de
massa atômica. Sabendo-se que a massa atômica média do Boro é 10,811 u.m.a., a porcentagem dos dois
isótopos é, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

0,811% e 99,189%.
0,4762% e 52,38%.
18,900% e 81,100%.
10,811% e 89,189%.

QUESTÃO 34
Dentre os recursos minerais, alguns metais vêm sendo cada vez mais usados em produtos tecnológicos. Sobre
algumas propriedades periódicas desses metais, é CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

O átomo de Estanho (Sn) é maior em tamanho do que o átomo de Molibdênio (Mo).
O Chumbo (Pb) é um elemento que apresenta menor afinidade eletrônica do que a Platina (Pt).
A primeira energia de ionização do átomo de Rutênio (Ru) é maior do que a do átomo de Ferro (Fe).
Os elementos Ouro (Au), Prata (Ag) e Cobre (Cu) estão apresentados aqui em ordem crescente de
eletronegatividade de Pauling.

QUESTÃO 35
O íon potássio, importante para o bom funcionamento do organismo humano, está presente no sal cloreto de
potássio (KCl) e deve ser utilizado de acordo com as devidas recomendações nutricionais.
K-1 e ligação iônica.
K+1 e ligação iônica.
K-1 e ligação covalente.
K+1 e ligação covalente.
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O íon potássio e a ligação química nesse sal são, respectivamente:
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QUESTÃO 36
Sobre as características químicas relacionadas à temperatura de ebulição de uma substância, é INCORRETO afirmar:
(A) A temperatura de ebulição de substâncias que interagem por meio de ligações de hidrogênio é maior do
que a temperatura de ebulição de substâncias em que ocorrem forças dispersivas de London.
(B) A molécula de HBr possui massa molecular menor do que a molécula de HI, tendo portanto, menor
temperatura de ebulição.
(C) Entre moléculas apolares, como H2, N2 e O2, ocorrem forças intermoleculares de fraca intensidade e, assim,
possuem temperaturas de ebulição extremamente baixas.
(D) Quanto menor a quantidade de forças intermoleculares, maior a temperatura de ebulição dessa substância.

QUESTÃO 37
Dadas as equações químicas:
I – NH4OH + HCl  NH4Cl + H2O
II – H2S + 2KOH  K2S + 2H2O
III – MgO + H2O



Mg(OH)2

Assinale a alternativa CORRETA.
(A) HCl e H2S são ácidos dipróticos.
(B) NH4OH e K2S são hidróxidos.
(C) MgO e H2O são óxidos.
(D) NH4Cl e Mg(OH)2 são sais.

QUESTÃO 38
O Mg(OH)2, em uma concentração próxima a 7%, pode ser utilizado como antiácido e neutraliza o excesso de acidez
estomacal. Os dados obtidos em dois experimentos estão descritos na tabela a seguir de forma incompleta.
1º experimento
2º experimento

2HCl +
X
73,0 g

Mg(OH)2 →
11,6 g
58,0 g

MgCl2 +
19,0 g
Z

2H2O
Y
36,0 g

Os valores de X, Y e Z são, respectivamente:
(A) 14,6 g; 7,2 g; 95,0 g.
(B) 26,6 g; 10,4 g; 65,4 g.
(C) 36,5 g; 14,4 g; 19,0 g.
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(D) 58,4 g; 28,8 g; 76,0 g.

Processo Seletivo de Avaliação Seriada – 1ª etapa (Grupo XIX - Triênio 2018-2020)
QUESTÃO 39
O esmalte dentário contém cristais de hidroxiapatita, um fosfato de cálcio, agrupado em feixes de forma
ordenada. Se o esmalte sofrer descalcificação devido a ácidos da placa bacteriana ou refrigerantes, a
hidroxiapatita desprenderá do esmalte, deixando-o quebradiço. Se flúor for adicionado à boca, ele se ligará aos
cristais, transformando-se em fluoropatita. Considere a reação completa entre 252 g de fluoropatita
[Ca5(PO4)3F] e 256 g de ácido sulfúrico [H2SO4], conforme a equação a seguir:
Ca5 (PO4)3F + 5H2SO4  3HPO4 + 5CaSO4 + HF
A massa aproximada do reagente em excesso na reação será:
(A) 11 g.
(B) 49 g.
(C) 245 g.
(D) 207 g.

QUESTÃO 40
A distribuição da água no Planeta Terra está descrita na tabela.
Distribuição
Água doce acessível
Calotas polares e geleiras
Água salgada

%
0,8
1,7
97,5

Uma maneira de aumentar a oferta de água potável é fazer a remoção dos sais da água salgada. A destilação, o
congelamento e a osmose reversa são processos de dessalinização. Assinale a alternativa que completa
corretamente a frase: É possível separar o sal da água pelo processo de congelamento porque

14

em temperaturas próximas a zero grau, a densidade da água na forma líquida é menor que na forma sólida.
em temperaturas próximas a zero grau, as ligações de hidrogênio entre o sal e a água são rompidas.
os gases presentes na água se soltam, deslocando os sais para a superfície.
a água pura congela a uma temperatura maior que a da mistura.
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(A)
(B)
(C)
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RASCUNHO

