Sistema solar
“Há 400 anos, Galileu Galilei apontou um telescópio para o céu, e a humanidade passou a enxergar com
mais detalhes o mundo ao nosso redor. Nas últimas décadas, grandes telescópios e satélites espaciais
transformaram nossa visão do universo, pelas novas e fundamentais descobertas realizadas a partir dos dados
coletados por eles. Esses telescópios, tanto os baseados na Terra quanto os baseados no espaço, trouxeram para
a população em geral uma enorme quantidade de imagens e informações, que despertam grande interesse e
permitem que a astronomia constitua uma porta de entrada para o mundo da ciência.
Essa porta de entrada é reconhecida em muitos países: o estudo dos fenômenos astronômicos básicos faz
parte dos currículos escolares de jovens e crianças. No Brasil, um dos eixos temáticos sugeridos pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental é "Terra e Universo" [1]. Aspectos relativos à
observação do mundo, à busca de regularidades e ao desenvolvimento de raciocínio científico através da
observação e construção de modelos podem ser explorados no processo de ensino-aprendizagem de ciências a
partir da curiosidade e interesse despertados pela astronomia.”
“Jornada no Sistema Solar
I,1
II
Marta F. Barroso ; Igor Borgo (Revista Brasileira de Ensino de Física) Rev. Bras. Ensino
Fís. vol.32 no.2 São Paulo Apr./June 2010”
Em “o estudo dos fenômenos astronômicos básicos faz parte dos currículos escolares de jovens e crianças.”, o
sujeito da oração é:
a)
b)
c)
d)
e)

Jovens.
Crianças.
Estudo.
Fenômenos.
Currículos.

A palavra “que”, destacada na construção “Esses telescópios (...) permitem que a astronomia constitua uma
porta de entrada para o mundo da ciência.”, tem a mesma função sintática da que está destacada:
I. Por que você se atrasou?
II. Pediram-me que fizesse todo o trabalho sozinho.
III. A casa que eu quero comprar é bastante espaçosa.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas em I.
Apenas em II.
Apenas em I e em II.
Apenas em III.
Em todas.

Considere a seguinte passagem: “Nas últimas décadas, grandes telescópios e satélites espaciais transformaram
nossa visão do universo, pelas novas e fundamentais descobertas realizadas a partir dos dados coletados por
eles.”
Nela, há um adjunto adverbial. Trata-se de:
a)
b)
c)
d)
e)

“nas últimas décadas”
“grandes telescópios”
“fundamentais descobertas”
“dados coletados”
“visão do universo”

A palavra “telescópio” é acentuada graficamente pela mesma regra que se acentua a palavra:
a)
b)
c)
d)
e)

Satélite.
Décadas.
Países.
Ciência.
Fenômeno.

Texto para as questões 05 a 08
O HOMEM; AS VIAGENS
O homem, bicho da Terra tão pequeno
chateia-se na Terra
lugar de muita miséria e pouca diversão,
faz um foguete, uma cápsula, um módulo.
toca para a Lua
desce cauteloso na Lua
pisa na Lua
planta bandeirola na Lua
experimenta a Lua
coloniza a Lua
civiliza a Lua,
humaniza a Lua.
Lua humanizada: tão igual à Terra.
O homem chateia-se na Lua.
Vamos para Marte! - ordena a suas máquinas.
Elas obedecem, o homem desce em Marte.
pisa em Marte.
experimenta
coloniza
civiliza
humaniza Marte com engenho e arte.
Marte humanizado, que lugar quadrado.
Vamos a outra parte? (...)
O homem funde a cuca se não for a Júpiter
Proclamar justiça com injustiça, (...)
Outros planetas restam para outras colônias.
O espaço todo vira terra-a-terra
O homem chega ao Sol ou dá uma volta
Só para te ver? (...)
mas que chato é o Sol, falso touro
espanhol domado.
Restam outros sistemas fora
Do solar a colonizar
Ao acabarem todos,
Só resta ao homem
(estará equipado ?)
A dificílima, dangerosíssima viagem
de si a si mesmo
pôr um pé no chão
do seu coração.
Experimentar,
colonizar,

civilizar,
humanizar.
O homem
descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas
a perene insuspeitada alegria
De con-viver.
(ANDRADE, Carlos Drummond de. As impurezas do branco. Rio de Janeiro, José Olympio, 1974. p. 20-22.)
A temática central do poema de Carlos Drummond de Andrade é :
a)
b)
c)
d)
e)

O questionamento em torno da própria existência humana.
O avanço tecnológico da humanidade.
O domínio do homem sobre o sistema solar.
O processo de humanização dos planetas.
A capacidade humana de desbravar o desconhecido.

O poema de Carlos Drummond de Andrade permite estabelecer, claramente, um confronto de ideias sintetizado
pela oposição:
a)
b)
c)
d)
e)

Conquistas espaciais do homem X desconhecimento da própria natureza humana.
Chegada do homem à Lua X necessidade de conhecer novos planetas.
Progresso tecnológico X destruição do meio ambiente.
Chegada do homem à Lua X volta em tomo do Sol.
Chegada do homem a Marte X incapacidade humana de conviver com seu semelhante.

A oração "mas que chato é o Sol" (l. 30) equivale, em significado, a:
a)
b)
c)
d)
e)

"faz um foguete, uma cápsula, um módulo" (l. 4)
"humaniza Marte com engenho e arte". (l. 21)
"Lua humanizada: tão igual à terra". (l. 13)
"Outros planetas restam para outras colônias" (l. 26)
"descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas." (l. 46)

"Lugar de muita miséria e pouca diversão." (l. 3)
"Proclamar justiça com injustiça," (l. 25)
Os versos acima destacados do texto reproduzem uma característica já observada na 2a fase da poesia
modernista, que é:
a)
b)
c)
d)
e)

O desencanto com a vida.
O amadurecimento poético.
A crítica à monotonia.
A tendência religiosa.
A denúncia social.

09- Comprimam-se todos os 4,5 bilhões de anos de tempo geológico em um só ano. Nesta escala, as rochas
mais antigas reconhecidas datam de março. Os seres vivos apareceram inicialmente nos mares, em maio. As
plantas e animais terrestres surgiram no final de novembro.

(Don L. Eicher, "Tempo Geológico")
Na escala de tempo acima, o sistema solar surgiu no início de janeiro e vivemos hoje à meia-noite de 31 de
dezembro. Nessa mesma escala, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil também no mês de dezembro, mais
precisamente na:
a) manhã do dia 01.
b) tarde do dia 10.
c) noite do dia 15.
d) tarde do dia 20.
e) noite do dia 31.
Em 1982 ocorreu uma conjunção entre os planetas Júpiter e Saturno, o que significa que podiam ser vistos bem
próximos um do outro quando avistados da Terra. Se Júpiter e Saturno dão uma volta completa ao redor do Sol
aproximadamente a cada 12 e 30 anos, respectivamente, em qual dos anos seguintes ambos estiveram em
conjunção no céu da Terra?
a) 1840.
b) 1852.
c) 1864.
d) 1922.
e) 1960.
A superfície de uma esfera pode ser calculada através da fórmula: 4.  .R2, onde R é o raio da esfera. Sabe-se
que 3/4 da superfície do planeta Terra são cobertos por água e 1/3 da superfície restante é coberto por desertos.
Considere o planeta Terra esférico, com seu raio de 6.400km e use  igual a 3.
A área dos desertos, em milhões de quilômetros quadrados, é igual a:
a) 122,88.
b) 81,92.
c) 61,44.
d) 40,96.
e) 22,36.
Para o registro de processos naturais e sociais devem ser utilizadas diferentes escalas de tempo. Por exemplo,
para a datação do sistema solar é necessária uma escala de bilhões de anos, enquanto que, para a história do
Brasil, basta uma escala de centenas de anos.
Assim, para os estudos relativos ao surgimento da vida no Planeta e para os estudos relativos ao surgimento da
escrita, seria adequado utilizar, respectivamente, escalas de:
a) Vida no Planeta: Milhares de anos
Escrita: Centenas de anos
b) Vida no Planeta: Milhões de anos
Escrita: Centenas de anos

c) Vida no Planeta: Milhões de anos
Escrita: Milhares de anos
d) Vida no Planeta: Bilhões de anos
Escrita: Milhões de anos
e) Vida no Planeta: Bilhões de anos
Escrita: Milhares de anos
A partir dos dados a seguir, identifique o planeta com maior diâmetro equatorial:
Raio Equatorial (em km)
Mercúrio
Vênus
Terra
Marte
Júpiter
2.439,70
6.051,80
6.378,14
3.397,20
71.492,00
Fonte: http://planetaemtemporeal.blogspot.com.br, acesso em 21/10/2013
a)
b)
c)
d)
e)

Mercúrio.
Vênus.
Terra.
Marte.
Júpiter.

Se o raio equatorial do Sol é de aproximadamente 695.000 km, e o raio de Júpiter é de aproximadamente
71.500 km, pode-se dizer que a razão entre o raio do Sol e o raio de Júpiter é, aproximadamente:
a)
b)
c)
d)
e)

10,9
9,7
8,5
7,4
6,9

O planeta Terra apresenta diversos fusos horários, todos medidos a partir do Tempo Médio de Greenwich
(Greenwich Mean Time), cuja sigla é GMT. Se em Brasília são exatamente 12h, qual a hora local na cidade de
Los Angeles, nos EUA, dada no ponto A?

Fonte: http://www.brasilescola.com/geografia/fuso-horario.htm
a)
b)
c)
d)
e)

2 h.
3 h.
4 h.
7 h.
9 h.

Durante um eclipse solar da Terra com a Lua, uma pessoa fotografou e representou em certa escala onde a
Terra teria raio de 3,5 e a Lua raio de 1,7. Qual a área da coroa circular tendo a Terra ao fundo e a Lua a frente?
a)
b)
c)
d)
e)

3,5𝜋
1,7𝜋
3,24 𝜋
1,8 𝜋
3,6 𝜋

Galileu Galilei (1564 - 1642) rompeu com as concepções medievais sobre a natureza do conhecimento,
EXCETO por:
a) defender a ideia da experiência científica, combinando a indução experimental com cálculos dedutivos.
b) pregar que qualquer conhecimento científico deveria ser comprovado experimentalmente, reproduzindo-se o
fenômeno sob determinadas condições.
c) refutar as teorias acerca do sistema geocêntrico de Ptolomeu, com base no sistema heliocêntrico de
Copérnico.
d) desenvolver uma concepção hierárquica estática e natural sobre o universo, através de premissas dedutivas
que demonstram as conclusões.
e) pregar a rigorosa observação dos fenômenos físicos, estabelecer uma metodologia do conhecimento
científico.
O texto foi extraído da peça "Tróilo e Créssida" de William Shakespeare, escrita provavelmente, em 1601.
"Os próprios céus, os planetas, e este centro
reconhecem graus, prioridade, classe,
constância, marcha, distância, estação, forma,
função e regularidade, sempre iguais;
eis porque o glorioso astro Sol
está em nobre eminência entronizado
e centralizado no meio dos outros,
e o seu olhar benfazejo corrige
os maus aspectos dos planetas malfazejos,
e, qual rei que comanda, ordena
sem entraves aos bons e aos maus."
(personagem Ulysses, Ato I, cena III). SHAKESPEARE, W. "Tróilo e Créssida". Porto: Lello& Irmão, 1948.
A descrição feita pelo dramaturgo renascentista inglês se aproxima da teoria:
a) geocêntrica do grego Claudius Ptolomeu.
b) da reflexão da luz do árabe Alhazen.
c) heliocêntrica do polonês Nicolau Copérnico.
d) da rotação terrestre do italiano Galileu Galilei.
e) da gravitação universal do inglês Isaac Newton.
"Postulados
1. (...); 2. O centro da terra não é o centro do universo, mas tão somente da gravidade e da esfera lunar; 3. Todas
as esferas giram ao redor do sol como de seu ponto médio, e, portanto, o sol é o centro do universo; 4. (...); 5.
Todo movimento aparente que se percebe nos céus provém do movimento da terra, e não de algum movimento
do firmamento, qualquer que seja; 6. O que nos parece movimento deste, mas do movimento da terra e de nossa
esfera, junto com a qual giramos em redor do sol, o que acontece com qualquer outro planeta; 7. (...)."
(séc. XVI) (citado em Beruttiet al)."
O documento refere-se à:
a) ruptura com o heliocentrismo, conduzida pelas investigações de Kepler.
b) ruptura com o antropocentrismo, conduzida pelas investigações de Galileu Galilei;
c) concepção de universo, que recupera o pensamento de Ptolomeu, recusado pela Igreja durante a Idade Média;

d) concepção de universo, que recupera as preocupações de Heráclito ("tudo está em movimento"), apresentada
por Isaac Newton;
e) ruptura com o geocentrismo, conduzida pelas investigações de Copérnico.
O sistema solar é formado atualmente por oito planetas. São eles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter,
Saturno, Urano e Netuno. Além deles, também fazem parte outros três corpos celestes: Plutão, Ceres e Éris (exXena). Esses três últimos são classificados como:

a)
b)
c)
d)
e)

Planetas jupiterianos.
Planetas terrestres.
Planetas gasosos.
Planetas galileanos.
Planetas anões.

No dia 21 de Dezembro, inicia-se o verão no hemisfério Sul, com dias mais longos e noites mais curtas. A
incidência de raios solares é maior no Hemisfério Sul. Esse momento é denominado:

a)
b)
c)
d)
e)

Solstício.
Equinócio.
Explosão Solar.
Aurora Boreal.
Aurora Austral.

Ainda é 31 de dezembro no Brasil quando a televisão noticia a chegada do ano Novo em diferentes países.
Entre os países que comemoram a chegada do Ano Novo antes do Brasil, encontram-se a Austrália, a Nova
Zelândia e o Japão.
Este fato se deve:
a) à inclinação do eixo terrestre.
b) ao movimento de rotação terrestre.
c) ao movimento de translação terrestre.
d) à maior proximidade do sol no verão.
e) a diferença de latitude entre esses países e o Brasil.

O eclipse é um fenômeno associado ao alinhamento dos astros Terra, Sol e Lua. Qual das alternativas abaixo
pode representar um alinhamento que cause um eclipse solar?
a)
b)
c)
d)
e)

Terra - Sol - Lua.
Lua - Sol - Terra.
Sol - Terra - Lua.
Lua - Terra - Sol.
Terra - Lua - Sol.

A figura a seguir mostra uma posição da Terra em sua órbita em torno do Sol e, de maneira simplificada,
possíveis posições da Lua em torno da Terra.

Suponha que, nessa posição, possa haver alinhamento desses três astros. Se, para essa posição da Terra, ocorre
um eclipse lunar, então a posição da Lua e sua respectiva fase são:
a)
b)
c)
d)
e)

Posição 1 e fase de Lua Cheia.
Posição 3 e fase de Lua Nova.
Posição 3 e fase de Lua Cheia.
Posição 1 e fase de Lua Nova.
Posição 2 e fase de Lua Crescente.

Kepler demonstrou matematicamente que a orbita dos planetas em torno do Sol possui uma forma elíptica. No
entanto, podemos considerar estas orbitas como sendo circulares. Considere o caso do planeta Terra girando em
torno do Sol com orbita circular de raio 15. 10 7Km. Levando-se em conta que a Terra leva 365 dias (o
equivalente a 8760 horas) para completar uma volta em torno do Sol, a velocidade média, aproximada, com que
ela realiza o seu movimento de translação é de:
(considere a aproximação π = 3)
a)
b)
c)
d)
e)

1.400 Km/h.
102.000 Km/h.
17.000 Km/h.
41.000 Km/h.
550.000 Km/h.

Júpiter é o primeiro dos chamados planetas gasosos ou planetas exteriores. É conhecido como o gigante do
Sistema Solar e o maior de todos os planetas.Sua massa equivale a 318 vezes a massa da Terra, ou 2 vezes mais
massa que todos os outros planetas juntos.
Os planetas gasosos não tem superfície sólida. É impossível pousar neles.Seu material gasoso simplesmente se
torna mais denso à medida que se aproximado centro.
Júpiter é composto basicamente por cerca de90% de hidrogênio e 10% de hélio.
Seu núcleo é provavelmente rochoso, algo em torno de 10 a 15 massas terrestres.
Acima do núcleo encontramos o principal constituinte do planeta: Hidrogênio metálico líquido.
Sendo a massa da Terra aproximadamente igual a 6x10 24 Kg, então a massa de Júpiter, em Kg, e as fórmulas
químicas dos gases hidrogênio e hélio serão respectivamente:
a) 318x1024 Kg, H e He.
b) 1908x1024 Kg, H2 e He.
c) 6x1024 Kg, H2 e He.
d) 1808 x1024 Kg, H2 e He.
e) 1868 x1024 Kg, H e He.

Texto para as questões 27 e 28
...por haver escrito livro no qual discuto doutrina condenada fui, pelo santo ofício , acusado de heresia, de haver
sustentado que o sol esta no centro do mundo e imóvel e que a terra não esta no centro e se move....
Este trecho do documento de abjuração que Galileu Galilei foi obrigado a assinar para não ser queimado pela
inquisição mostra a sua proposta de como o universo se organizava. Quase 400 anos depois Rutherford usou
essa mesma ideia para propor o seu modelo atômico. Em relação a estrutura do átomo responda as questões a
seguir:
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os nomes dos cientistas com os modelos
atômicos.
1. Dalton
2. Rutheford
3. Niels Bohr
4. J. J. Thomson
(
(
(
(

) Propôs a existência de níveis de energia.
) Átomos esféricos, maciços, indivisíveis.
) Modelo semelhante a um "pudim de passas" com cargas positivas e negativas em igual número.
) Os elétrons giram em torno do núcleo como os planetas ao redor do sol.

Assinale a seqüência CORRETA encontrada:
a) 1 - 2 - 4 - 3
b) 1 - 4 - 3 - 2
c) 2 - 1 - 4 - 3
d) 3 - 1 - 4 - 2
e) 4 - 1 - 2 - 3
Um átomo constituído por 56 prótons, 82 nêutrons e 54 elétrons apresenta número atômico e número de massa,
respectivamente, iguais a:
a) 56 e 136
b) 82 e 110
c) 54 e 56
d) 56 e 138
e) 54 e 138
Marte é um planeta muito visado pelas pesquisas espaciais no sentido de se encontrar vestígio da existência
(atual ou no passado) de vida nesse planeta, pois alguns sinais são indicadores dessa existência. Um de seus
amigos (fissurado em ETs) lançou um desafio para você e para os outros amigos da sala, fornecendo cinco
possibilidades de evidências para a existência de vida em Marte, escolha, dentre as opções abaixo, a evidência
mais provável.
a) a posição do planeta em relação ao Sol, pois sendo mais próximo de nosso "Astro Rei" teria, inclusive,
temperaturas mais agradáveis que as encontradas na Terra.
b) a atmosfera de Marte é espantosamente semelhante à atmosfera terrestre, fator que favorece a existência de
vida como nós conhecemos.
c) a presença, sobre a superfície de Marte, de sinais assemelhados com leitos aquáticos, indicando a
possibilidade de depósitos e movimentos de água nesse planeta (substância essencial à vida como conhecemos).
d) a presença de pólos com água congelada, desta forma estabilizando a temperatura média do planeta
vermelho.
e) o encontro de fósseis de invertebrados semelhantes a artrópodes (insetos, aracnídeos, etc.) em um meteoro
recolhido no continente antártico e sabidamente oriundo de Marte.

A Terra é um planeta que apresenta condições adequadas à presença e manutenção de vida em sua superfície,
porém as coisas não foram sempre assim no 'planeta azul'. Antes de três bilhões e meio de anos atrás a
atmosfera do planeta era extremamente conturbada, apresentando descargas elétricas e uma composição
química completamente diferente da atmosfera atual.
Esse cenário conturbado foi o palco para a formação de substâncias orgânicas a partir de substâncias
inorgânicas, primeiro passo para a origem do primeiro ser vivo. Após a leitura desse texto seu professor lançou
a seguinte questão para os alunos de sua sala:
Vocês se lembram de nossas primeiras aulas de química? Então forneçam dois exemplos de substâncias
inorgânicas e dois exemplos de substâncias orgânicas.
Quatro respostas foram dadas e anotadas pelo professor na lousa. Elas estão logo abaixo:
I- Subst. Inorgânicas: Gás Carbônico e água - Subst. Orgânicas: Carboidrato e lipídio.
II- Subst. Inorgânicas: Gás Carbônico e lipídio - Subst. Orgânicas: Sal e lipídio.
III- Subst. Inorgânicas: Gás Carbônico e sal - Subst. Orgânicas: proteínas e água.
IV- Subst. Inorgânicas: Sais minerais e água - Subst. Orgânicas: Carboidrato e proteínas.
Tendo em vista as respostas fornecidas aponte, dentre as alternativas abaixo, aquela que se refere à indicação
correta:
a) Todas as afirmações estão corretas.
b) três afirmações corretas.
c) nenhuma afirmação está correta.
d) apenas uma das afirmações está correta.
e) duas afirmações estão corretas.
Oparin acreditou que a vida na Terra poderia ter surgido a partir de substâncias orgânicas formadas por
combinação de moléculas, como metano, amônia, hidrogênio e vapor de água, presentes na atmosfera primitiva
de nosso planeta. Depois teriam ocorrido a síntese protéica nos mares, a formação de coacervados e o
surgimento das primeiras células.
Levando-se em conta os processos de formação e as maneiras de utilização dos gases oxigênio e dióxido de
carbono, a sequência mais provável dos primeiros seres vivos na Terra é a de organismos
a) heterótrofos anaeróbicos  autótrofos  heterótrofos aeróbicos.
b) heterótrofos anaeróbicos  heterótrofos aeróbicos  autótrofos.
c) heterótrofos aeróbicos  autótrofos  heterótrofos anaeróbicos.
d) autótrofos  heterótrofos anaeróbicos  heterótrofos aeróbicos.
e) autótrofos  heterótrofos aeróbicos  heterótrofos anaeróbicos.
DOENÇA DE CHAGAS COMPLETA 100 ANOS DE DESCOBRIMENTO
Em 2009, o centenário da descoberta da doença de Chagas marca o protagonismo de um
cientista mineiro na história da medicina.
A “tripla descoberta” da doença de Chagas é considerada única na história da medicina, em que um só
cientista descobre o vetor (o barbeiro), o causador ou agente etiológico (o protozoário Tripanosoma cruzi) e
ainda descreve a patologia. Essa descoberta ímpar tem a marca de Minas Gerais desde a naturalidade do
descobridor até o cenário da descoberta.
Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas nasceu na Fazenda Bom Retiro, em Oliveira, Minas Gerais, no dia
9 de julho de 1879. Formou-se em medicina no Rio de Janeiro e sua tese de conclusão de curso foi dedicada ao
estudo da malária, tendo como orientador Oswaldo Cruz. Pela qualidade de seu trabalho, em 1905, Chagas foi
convidado por Cruz para controlar a malária em Itatinga, São Paulo, onde a doença atacava os trabalhadores da
Companhia Docas de Santos, causando paralisação das obras. Ali Chagas desenvolveu métodos de controle que
foram bem sucedidos, razão que motivou Oswaldo Cruz a solicitar novamente a sua colaboração para o
controle da malária em Lassance, cidade do interior de Minas, onde a doença atacava os trabalhadores que
construíam uma nova linha de trem da Estrada de Ferro Central do Brasil.
Em Lassance, Chagas não só controlou a malária, como descobriu a doença que hoje leva o seu nome.
Chegou em Lassance em 1907, instalando-se em um vagão de trem que lhe serviu de casa e laboratório. A

descoberta é uma história interessantíssima, em que se conjugam vários encontros e o espírito preparado do
cientista, para unir os fatos e descrever o ciclo de transmissão da doença.
Como cientista, além de estudar os mosquitos que transmitiam a malária, examinou sangue de diversos
animais da região, encontrando um parasita (protozoário) no sangue de sagüis. Na época já se sabia que
protozoários presentes em sangue de animais podiam causar doenças em humanos e Chagas estava atento para
esse fato. Além disso, soube pelo chefe dos engenheiros da obra da estrada de ferro, o Dr. Cantarino Mota, que
um inseto conhecido como barbeiro ou chupão, tinham o hábito de picar o rosto das pessoas, à noite, enquanto
dormiam. Curioso, Chagas examinou alguns desses barbeiros em seu vagão-laboratório e descobriu
protozoários no intestino dos animais. Desconfiou que o protozoário poderia ser o mesmo dos sagüis. Enviou
alguns barbeiros a Oswaldo Cruz que os fez picar sagüis mantidos no biotério do Instituto. Após um mês, Cruz
descobriu os protozoários no sangue de um sagüi que havia adoecido. A esse protozoário, Chagas deu o nome
de Tripanosoma cruzi, sendo o nome cruzi, uma homenagem ao seu mestre, Oswaldo Cruz.
Essa parte da história se passa em 1908 e corresponde aos primeiros fatos da descoberta.
Foi em 23 de abril de 1909 que Chagas examinou uma menina doente de três anos (Berenice), com febre e
anemia, em Lassance, e encontrou em seu sangue o mesmo protozoário presente no intestino do barbeiro e no
sangue dos sagüis picados pelo inseto. Nesse dia, Chagas pôde confirmar as suas suspeitas e comprovar que a
doença tinha como vetor o barbeiro e como causador, o protozoário Tripanosoma cruzi, que passava ao sangue
das pessoas e causava a doença.
Além da descoberta, outros passos importantes para o controle da doença aconteceram em Minas
Gerais. Em 1943, o pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, Emmanuel Dias, fundou, em Bambuí, Minas
Gerais, um centro de estudos em funcionamento até os dias atuais. Durante mais de três décadas dedicadas ao
estudo da doença de Chagas, Emmanuel Dias se destacou pelo desenvolvimento de estratégias de eliminação do
barbeiro, fundamentais para o controle da endemia em toda a América Latina. Assim, em abril de 2009,
comemora-se o centenário da descoberta da doença de Chagas.
(Virgínia Schall - Colunista do Portal Uai - 14/01/2009)
No subtítulo do texto, a palavra protagonismo faz menção ao cientista brasileiro, e dá um sentido de que ele:
a)
b)
c)
d)
e)

Foi indiferente perante a doença de Chagas;
Foi o personagem principal na história da doença de Chagas;
Desmentiu conceitos sobre a doença de Chagas;
Foi imprudente diante a doença de Chagas;
Foi prescindível na história da doença de Chagas.

Dizer que a doença é endêmica em algumas regiões, significa dizer que a doença de Chagas:
a)
b)
c)
d)
e)

Infecta, repentinamente, grande número de pessoas;
Foi levada para essa região por meio de viajantes não vacinados;
Provoca mortes em grande número;
Não é tão perigosa aí, quanto em outras partes;
Ataca freqüentemente nessa região.

“A descoberta é uma história interessantíssima, em que se conjugam vários encontros e o espírito preparado
do cientista, para unir os fatos e descrever o ciclo de transmissão da doença.”; o verbo conjugar equivale,
nessa frase, ao verbo:
a)
b)
c)
d)
e)

Verificar;
Considerar;
Unir;
Examinar;
Observar.

O fato da Malária ser objeto de pesquisa de Carlos Chagas foi :
a)
b)
c)
d)

Uma distração, pois desviou a atenção do médico;
Uma oportunidade, porque foi nessa pesquisa que conheceu Oswaldo Cruz;
Uma indicação de que as doenças são interligadas;
Um caminho, que levou, indiretamente, o médico à descoberta da doença de Chagas;

e) Um obstáculo, porque interferiu nas considerações do médico.
“Chagas não só controlou a malária, como descobriu a doença que hoje leva o seu nome”. A frase anterior
pode ser substituída, sem alterar seu sentido, por:
a)
b)
c)
d)
e)

Além de controlar a malária, Chagas descobriu a doença que hoje leva o seu nome;
Apesar de controlar a malária, Chagas descobriu a doença que hoje leva o seu nome;
Embora descobrisse a doença que hoje leva o seu nome, Chagas controlou a malária;
Chagas descobriu a doença que hoje leva o seu nome, porque controlou a malária;
Chagas controlou a malaria porque descobriu a doença que hoje leva o seu nome.

“A descoberta é uma história interessantíssima”. A palavra grifada na frase anterior tem o mesmo processo de
formação de palavras que:
a)
b)
c)
d)
e)

Girassol;
Imoral;
Moralidade;
Desinteresse;
Engavetar.

Do mesmo modo que "protozoário", também se escreve com z :
a)
b)
c)
d)
e)

anarqui__ar
catali__ar
eletroli__ar
parali__ar
anali__ar

O item que não mostra a junção de um substantivo + adjetivo, respectivamente, é:
a)
b)
c)
d)
e)

Doenças tropicais;
Gênero Haemagogus;
Campanha nacional;
Pessoas infectadas;
Comportamento atípico;

40- “(...) Além da descoberta, outros passos importantes para o controle da doença aconteceram em Minas
Gerais”. O termo grifado exerce a função sintática de:
a)
b)
c)
d)
e)

Objeto direto;
Objeto indireto;
Complemento Nominal;
Adjunto Adverbial;
Adjunto adnominal.

“ Essa descoberta ímpar tem a marca de Minas Gerais desde a naturalidade do descobridor até o cenário da
descoberta”. A palavra grifada pode ser substituída, sem alteração de sentido, por:
a)
b)
c)
d)
e)

Maravilhosa;
Inegável;
Considerável;
Permanente;
Única.

OMS contabiliza 4.108 mortes por gripe suína em todo mundo
A gripe suína, denominada oficialmente gripe A (H1N1), já infectou 343.298 pessoas no mundo todo e
matou ao menos 4.108, informou nesta sexta-feira a OMS (Organização Mundial da Saúde), em seu balanço
semanal sobre a doença que se tornou a primeira pandemia do século 21.
Os dados correspondem aos casos contabilizados até 27 de setembro passado. A agência da ONU
(Organização das Nações Unidas) destacou ainda que os números dizem respeito aos diagnósticos confirmados
em laboratório, motivo pelo qual o total de casos pode ser maior.
A América, com 3.020 mortes confirmadas e 137.147 contágios, continua sendo a região mais afetada
pela doença.
Já no Pacífico Ocidental, foram contabilizadas 383 mortes e 96.197 casos.
No Sudeste Asiático, a gripe suína matou 413 pessoas e contaminou outras 33.594.
Os dados mostram ainda que, na Europa, 176 pessoas morreram e outras 56 mil foram infectadas pela
doença.
Na área do Mediterrâneo oriental, 12.008 pessoas ficaram doentes e 74 morreram depois de
contaminadas pelo vírus A (H1N1).
Por sua vez, a África registrou 42 mortes e 8.352 casos da doença.
Segundo a OMS, a gripe suína começou a recuar nas áreas temperadas do hemisfério Sul --Chile,
Argentina, Austrália, Nova Zelândia. Nas áreas tropicais da América, também foi identificada uma tendência de
recuo em países como Brasil, Bolívia, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Paraguai, Venezuela. Porém, o número
de casos aumentou em nações como Cuba e Colômbia.
Na Ásia, há uma tendência de alta nos contágios em países como Índia e Camboja, embora os casos
estejam diminuindo, de modo geral. Na América do Norte, a transmissão é ampla e se mantém mais elevada
que a da gripe comum.
Na Europa e na Ásia Ocidental, a transmissão se mantém baixa, menos no Reino Unido, na Irlanda e na
França.
Sintomas
A gripe suína é uma doença respiratória causada pelo vírus influenza A, chamado de H1N1. Ele é
transmitido de pessoa para pessoa e tem sintomas semelhantes aos da gripe comum, com febre superior a 38ºC,
tosse, dor de cabeça intensa, dores musculares e nas articulações, irritação dos olhos e fluxo nasal.
Para diagnosticar a infecção, uma amostra respiratória precisa ser coletada nos quatro ou cinco
primeiros dias da doença, quando a pessoa infectada espalha o vírus, e examinada em laboratório.
O tratamento precoce com os antivirais Tamiflu ou Relenza pode ajudar a reduzir a gravidade e a
duração da infecção, de acordo com o CDC (Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos). (Folha de
São Paulo 02/10/2009)
Considere o texto acima para responder as questões de 11 a 14.
Segundo o texto, qual a relação aproximada entre os óbitos e as pessoas contagiadas?
a) 11/100
b) 1/10
c) 1/100
d) 1/1000
e) 2/10
43- Qual a porcentagem aproximada de pessoas contaminadas no Sudeste Asiático, em relação ao Mundo
todo?
a) 5%
b) 10%
c) 1%
d) 17.5%
e) 25%

Qual das regiões citadas no texto a contaminação foi maior em termos absolutos?
a) América
b) Pacífico Ocidental
c) Sudeste Asiático
d) Europa
e) África
Em termos proporcionais qual a região com maior índice de mortes entre os infectados?
a) América
b) Pacífico Ocidental
c) Sudeste Asiático
d) Europa
e) África
O gráfico a seguir representa o número de pacientes atendidos mês a mês, em um ambulatório, durante o
período de 6 meses de determinado ano. Determine o número total de pacientes atendidos durante o semestre.

a) 300
b) 260
c) 340
d) 200
e) 400
Os produtos farmacêuticos devem especificar as dosagens recomendadas para uso de adultos e de crianças. As
fórmulas a seguir são utilizadas para modificar a dosagem de uso dos adultos para a dosagem de uso por
crianças (y).
Fórmula A: y = (1/24) (t + 1).a
Fórmula B: y = (1/21) t.a
Onde a denota a dosagem de adulto em miligramas e t a idade da criança em anos.
Assinale a alternativa que apresenta a idade da criança na qual as duas fórmulas especificam a mesma dosagem:
a) 2 anos.
b) 6 anos.
c) 7 anos.
d) 8 anos.
e) 10 anos.

3
, onde
t 1
T é a temperatura em graus Celsius e t é o tempo medido em horas, a partir do momento em que o paciente é
medicado. Supondo que certo paciente tenha recebido esse remédio às 8h 00min (t = 0), sua temperatura deverá
ser de 36,8 °C por volta das:

A temperatura de um paciente, depois de receber um antitérmico, é dada pela função T(t) = 36,4 +

a) 14h 00min
b) 14h 30min
c) 15h 00min
d) 15h 30min
e) 16h 00min
Um determinado medicamento deve ser administrado a um doente três vezes ao dia, em doses de 5ml cada vez,
durante 10 dias. Se cada frasco contém 100 cm3 do medicamento, o número de frascos inteiros necessários é:
a) 2,5
b) 1
c) 1,5
d) 2
e) 3
Se uma pessoa toma 2 medicamentos, um a cada 6 horas e o outro a cada 4 horas e tomou os 2 juntos as 8
horas da manhã, qual o horário que tomará os 2 juntos novamente?
a) 12h
b) 14h
c) 20h
d) 18h
e) 14h
Se um paciente faz um tratamento de 30 dias e toma 3 doses diárias de 5ml de um certo medicamento, ao final
do tratamento terá tomado qual dose total do medicamento?
a) 450mg
b) 0,45L
c) 45ml
d) 4,5L
e) 150ml
No governo Rodrigues Alves (1902-1906), ocorreu a revolta da vacina, que estava contextualizada:
a) na modernização e no saneamento do Rio de Janeiro.
b) na modernização e no saneamento do Brasil como um todo.
c) no combate às doenças epidêmicas promovido pela ONU.
d) na recepção aos imigrantes.
e) na oposição entre os setores rural e urbano.
O governo Rodrigues Alves (1902-1906) foi responsável pelos processos de modernização e urbanização da
Capital Federal - Rio de Janeiro. Coube ao prefeito Pereira Passos a urbanização da cidade e ao Dr. Oswaldo
Cruz o saneamento, visando a combater principalmente a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Essa
política de urbanização e saneamento público, apesar de necessária e modernizante, encontrou forte oposição
junto à população pobre da cidade e à opinião pública porque:
a) mudava o perfil da cidade e acabava com os altos índices de mortalidade infantil entre a população pobre.
b) transformava o centro da cidade em área exclusivamente comercial e financeira e acabava com os infectos
quiosques.
c) desabrigava milhares de famílias, em virtude da desapropriação de suas residências, e obrigava a vacinação
anti-variólica.

d) provocava o surgimento de novos bairros que receberiam, desde o início, energia elétrica e saneamento
básico.
e) implantava uma política habitacional e de saúde para as novas áreas de expansão urbana, em harmonia com o
programa de ampliação dos transportes coletivos.
Veja a tabela a seguir:
Mortalidade pelas Principais Moléstias Transmissíveis
(Rio de Janeiro (DF) - 1886-1910)

(Damazio, Sylvia. "Retrato Social do Rio de Janeiro na Virada do Século", RJ,UERJ,1996.)
I - Rodrigues Alves (1902-1906) adotou uma política de saúde, com base nas reformas de Pereira Passos e na
participação de Oswaldo Cruz, o que fez diminuir a mortalidade pelas doenças transmissíveis.
II - As reformas sanitárias e as campanhas de vacinação, realizadas por Oswaldo Cruz, não tiveram efeito
positivo na queda da mortalidade.
III - A mortalidade por moléstias transmissíveis não sofreu uma queda percentual progressiva.
IV - A ação governamental concentrou esforços no combate à febre amarela.
Podemos afirmar que a opção correta é:
a) I e IV
b) III e II
c) IV e III
d) I e III
e) II e IV
Com relação ao lixo doméstico produzido pela sociedade urbana do Brasil, é verdadeiro afirmar:
a) uma elevada parcela da receita das cidades provém da reciclagem.
b) quase totalidade é constituída por plásticos, vidros e metais, facilmente decompostos.
c) a maior parte é enterrada em aterros sanitários apropriados, o que elimina a possibilidade de contaminações.
d) os aterros sanitários são fertilizados pelos resíduos sólidos, enquanto os mananciais se beneficiam com o
chorume.
e) as áreas onde o lixo é depositado são inapropriadas para a habitação humana devido à proliferação de
animais transmissores de doenças.
Analisando o mapa a seguir, correlacione a incidência de malária e da doença do sono com as condições
naturais e econômicas das áreas assinaladas.

A alternativa que indica a correlação correta é:
a) Doenças transmitidas por mosquitos, típicas de regiões temperadas e sua ocorrência independe da qualidade
das condições sanitárias.
b) Doenças transmitidas por mosquitos, típicas de regiões intertropicais e associadas às más condições
sanitárias.
c) Doenças transmitidas por protozoários, típicas de regiões intertropicais e associadas à más condições
sanitárias.
d) Doenças transmitidas por protozoários, típicas de regiões intertropicais e associadas à má qualidade da água
consumida pela população pobre.
e) Doenças transmitidas por vírus, típicas das regiões temperadas e associadas à facilidade de transmissão
devido ao clima frio.
Leia com atenção:
"Quase metade dos municípios que hoje estão no topo da lista de dengue de seus Estados já havia sido
alertada sobre o risco de epidemia no final do ano passado pelo Ministério da Saúde. 108 municípios estavam
em estado de alerta ou de emergência. O aviso não surtiu o efeito esperado. Mesmo alertados 53 dos 108
municípios não agiram de forma adequada e hoje figuram na lista com maior número de casos."
(Adaptado de "Estado de S. Paulo". "53 municípios ignoram alerta e agora enfrentam surto de dengue".
27/10/2007, p. A35)
Considerando que a doença é transmitida por um mosquito que põe seus ovos (procria) em recipientes com
água limpa, pode-se dizer que:
a) os municípios dos Estados mais desenvolvidos, como São Paulo, por exemplo, estão praticamente livres da
dengue, inclusive nas áreas litorâneas mais chuvosas, devido à eficiência das campanhas.
b) nas grandes cidades brasileiras, pelo fato de existirem modernas redes de tratamento de água e esgoto e
ausência de áreas ocupadas por favelas, o risco da dengue se tornou bastante baixo.
c) as regiões mais secas do país, sem estação chuvosa importante, tais como a região norte e nordeste do Brasil,
estão praticamente livres da dengue, pelo fato de não haver acúmulo de água limpa.
d) em cidades nas quais o sistema de abastecimento de água é precário, e as pessoas devem estocar águas, o
risco é maior. Esse é o caso de muitos municípios brasileiros na região Nordeste.
e) a maior dificuldade no combate do mosquito da dengue é que ele só consegue procriar em grandes volumes
de água limpa, tais como encontrados nas piscinas e, por ser um país tropical, o Brasil tem muitas piscinas em
seu território.
Luís, soldado da Polícia Militar, foi chamado pela Defesa Civil para prestar assistência de emergência a
crianças que se encontravam ilhadas, em uma escola, devido às intensas chuvas. Sua missão foi um sucesso,
apesar da forte correnteza que teve de enfrentar para resgatar crianças com água à cintura. Passados 12 dias,
várias delas e Luís apresentaram sintomas característicos de uma grave doença transmissível por contato da
pele com água contaminada com urina de animais infectados. Como nenhuma criança bebeu água contaminada,
pode-se suspeitar que o provável agente etiológico da doença seria:
a) uma bactéria denominada Salmonella.
b) uma bactéria denominada Leptospira.
c) uma bactéria denominada Shigella.
d) um protozoário denominado Cryptosporidium.

e) um protozoário denominado Giardia.
"O saneamento básico ainda é contrastante. Enquanto na região Sudeste 80% das residências dispõem de
abastecimento de água, coleta de lixo e rede de esgoto, apenas 20% dos lares do Norte e Nordeste têm esta
infra-estrutura". (Revista "Isto é" número 1297-1994).
Estas condições tornam as regiões Norte e Nordeste mais propensas do que a Sudeste a epidemias de:
a) doenças coronarianas, úlcera péptica e câncer de pulmão.
b) hipertensão arterial, cirrose hepática e diabete melito.
c) varíola, febre amarela e sarampo.
d) poliomielite, botulismo e Doença de Chagas.
e) disenteria amebiana, amarelão e teníase.
O protozoário parasita cujo ciclo de vida está esquematizado a seguir é:

a) o plasmódio, transmitido por um mosquito.
b) a leishmânia, transmitida por um mosquito.
c) o tripanossomo, transmitido pelo barbeiro.
d) o esquistossomo, transmitido pelo barbeiro.
e) a filária, transmitida por um mosquito.
Uma reação de dupla troca é mostrada na equação:
a) SOƒ + H‚O ë H‚SO„
b) H‚SO„ + Ca(OH)‚ ë CaSO„ + 2H‚O
c) Cu + 2 AgNOƒ ë Cu(NOƒ)‚ + 2 Ag
d) 2 KBrOƒ ë 3 O‚ + 2 KBr
e) NHƒ + HCl ë NH„Cl
A classificação das reações a seguir equacionadas é, respectivamente:
I) 2NaCl + F2  2NaF + Cl2
II) Zn + 2AgNOƒ ë 2Ag + Zn(NOƒ)‚
III) KCl + AgNO3  KNO3 + AgCl
a) salificação, ionização e dupla troca.
b) decomposição, adição e dupla troca.
c) dupla troca, adição e deslocamento simples.
d) simples troca, deslocamento e dupla troca.
e) adição, dupla troca e salificação.

Em quais das passagens destacadas a seguir está ocorrendo transformação química?
I) "O REFLEXO DA LUZ NAS ÁGUAS onduladas pelos ventos lembrava-lhe os cabelos de seu amado".
II) "A CHAMA DA VELA confundia-se com o brilho nos seus olhos".
III) "Desolado, observava O GELO DERRETENDO em seu copo e ironicamente comparava-o ao seu coração".

IV) "Com o passar dos tempos começou a sentir-se como a velha TESOURA ENFERRUJANDO no fundo da
gaveta".
Estão corretas apenas:
a) I e II
b) II e III
c) II e IV
d) III e IV
e) I e III
Um menino inglês mediu sua temperatura com um termômetro graduado na escala Fahrenheit e encontrou
96,8°F. Esse menino está:
a) com temperatura de 38°C.
b) com temperatura de 34,6°C.
c) com febre alta, mais de 29°C.
d) com temperatura menor que 36°C.
e) com a temperatura normal de 36°C.
A malária, também chamada de maleita, sezão, impaludismo ou tremedeira, se caracteriza por uma febre com
intervalos constantes. A febre da malária não é contínua, ela se dá sob a forma de acessos que se repetem de 2
em 2 dias ou de 3 em 3 dias. Quase sempre, em cada acesso de febre há três fases distintas: 1ª - fortes calafrios;
2ª - febre alta acompanhada de dor de cabeça e vômitos e 3ª - muito suor. Se um indivíduo for picado ele terá o
2° acesso de febre depois de quantos segundos após a picada, se o ciclo for a cada 3 em 3 dias.
a) 216000
b) 108000
c) 180000
d) 144000
e) 518400
A dengue pode provar nos primeiros sintomas, febre de até 40 °C. Se for medido esta temperatura na escala
Fahrenheit, será de? Dado 9 C = 5 F – 160.
a)72
b) 54
c) 68
d) 96
e) 104
A figura a seguir ilustra a gravidade do problema do desmatamento na Amazônia brasileira. No dia 24 de
janeiro de 2010, o Ministério do Meio Ambiente divulgou a relação contendo os 36 municípios apontados como
os campeões no desmatamento da Amazônia. Na lista, estão 19 municípios de Mato Grosso, 12 do Pará, quatro
de Rondônia e um do Amazonas.
As informações sobre o desmatamento na Amazônia demonstram, em uma primeira análise, que sua ocorrência
é
predominante sobretudo
nas regiões:

a) de expansão da fronteira agrícola e da atividade pecuária.
b) de forte expansão da população urbana conseqüência da crise no campo.
c) com elevados índices de crescimento da indústria da construção civil.
d) com maior potencial de consumo local da madeira.
e) com intenso processo industrialização e urbanização.
Considere a canção "Água", de Paulo Tatit e Arnaldo Antunes.
Da nuvem até o chão,
Do chão até o bueiro,
Do bueiro até o cano,
Do cano até o rio,
Do rio até a cachoeira...
Da cachoeira até a represa,
Da represa até a caixa d'água,
Da caixa d'água até a torneira,
Da torneira até o filtro,
Do filtro até o copo.
Do copo até a boca,
Da boca até a bexiga,
Da bexiga até a privada,
Da privada até o cano,
Do cano até o rio...
Do rio até outro rio,
Do outro rio até o mar,
Do mar até outra nuvem....
(SILVEIRA, Ieda. "A Geografia da gente". São Paulo: Ática, 2003. P. 8)
A letra da canção faz referência:

a) ao ciclo da água e à ação do homem sobre a natureza.
b) à rede hidrográfica e ao consumo inadequado da água.
c) à rede de esgoto e à ação da natureza sobre o homem.
d) à bacia hidrográfica e à submissão do homem à natureza.
e) ao abastecimento de água e ao sistema de canalização de esgoto.

Leia o atentamente texto sobre aquecimento global e responda as questões 69 e 70:
“O Aquecimento global é um fenômeno climático, que representa um aumento da temperatura média
superficial global que vem acontecendo nos últimos 150 anos. [...]
Como este é um tema de grande importância, os governos precisam de previsões de tendências futuras das
mudanças globais de forma que possam tomar decisões políticas que evitem impactos indesejáveis. O
aquecimento global está sendo estudado pelo Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). O último

relatório do IPCC faz algumas previsões a respeito das mudanças climáticas. Tais previsões são a base para
os atuais debates políticos e científicos. [...]
O último relatório do IPCC projeta um aumento médio de temperatura superficial do planeta entre 1,4 e 5,8º C
entre 1990 a 2100. O nível do mar deve subir de 0,1 a 0,9 metros nesse mesmo período.”
Fonte: www.terrazul.m2014.net
As previsões mostram que para os próximos 110 anos (contando a partir de 1990) estima-se um crescimento da
temperatura média do planeta entre 1,4 e 5,8ºC. Apesar de parecer uma variação pequena, especialistas afirmam
que diversos seres vivos podem entrar em extinção por conta desta mudança. A projeção mais otimista da conta
de uma variação para cima de 1,4ºC. Sendo assim, uma região com temperatura média de 28,6ºC passará a ter
em 2100 30ºC de temperatura média. Qual seria o valor desta nova temperatura média, se o termômetro
utilizado estivesse graduado na escala Fahrenheit?
a) 30ºF
b) 48ºF
c) 65ºF
d) 86ºF
e) 100ºF
Outro fator preocupante para a biodiversidade do planeta, está relacionado a elevação dos níveis dos oceanos.
Especialistas calculam que diversos ecossistemas podem sofrer com este do aumento, principalmente aqueles
presentes em ilhas, nos mangues e nos litorais. De acordo com o texto a previsão mais pessimista para 2100 é
de uma elevação de 0,9 metros, ou seja 90cm, nestes 110 anos. Sendo assim, qual será o nível dos oceanos
esperado para o ano de 2012?
a) 5,0cm mais alto que em 1990
b) 9,0cm mais alto que em 1990
c) 12,0cm mais alto que em 1990
d) 14,0cm mais alto que em 1990
e) 18,0cm mais alto que em 1990
Leia o texto:
UM DIA DA TERRA SOMBRIO
"A comemoração do Dia da Terra, amanhã, tem tudo para ser sombria. Os ecossistemas no planeta continuam
se deteriorando e quase todas as categorias, segundo um novo relatório publicado para a ocasião pelas Nações
Unidas. Pelas estimativas, entre 5% e 20% das espécies de plantas e animais estão ameaçados de extinção no
futuro próximo." ("Jornal do Brasil", 21/04/96)
Após a análise da notícia em destaque, podemos concluir que todos os processos abaixo relacionados estão
ocorrendo, EXCETO um. Assinale-o.
a) Intensificação da erosão.
b) Intensificação do efeito estufa.
c) Diminuição da camada de ozônio.
d) Diminuição da temperatura média mundial.
e) Redução da biodiversidade.

Nativas do Brasil, as várias espécies das plantas conhecidas como fava-d'anta têm lugar garantido no mercado
mundial de produtos cosméticos e farmacêuticos. Elas praticamente não têm concorrentes, pois apenas uma
outra planta chinesa produz os elementos cobiçados pela indústria mundial. As plantas acham-se dispersas no
cerrado e a sua exploração é feita pela coleta manual das favas ou, ainda, com instrumentos rústicos (garfos e
forquilhas) que retiram os frutos das pontas dos galhos. Alguns catadores quebram galhos ou arbustos para
facilitar a coleta. Depois da coleta, as vagens são vendidas aos atacadistas locais que as revendem a atacadistas
regionais, estes sim, os revendedores de fava para as indústrias. Depois de processados, os produtos são
exportados. Embora os moradores da região tenham um vasto conhecimento sobre hábitos e usos da fauna e

flora locais, pouco ou nada sabem sobre a produção de mudas de espécies nativas e, ainda, sobre o destino e o
aproveitamento da matéria-prima extraída da fava d'anta.
Adaptado de: "Extrativismo e biodiversidade: o caso da fava-d'anta". Ciência Hoje, junho, 2000.
Ainda que a extração das vagens não seja prejudicial às árvores, a estratégia usada na sua coleta, aliada à
eventual pressão de mercado, são fatores que podem prejudicar a renovação natural da fava d'anta. Uma
proposta viável para que estas plantas nativas não corram nenhum risco de extinção é:
a) introduzir a coleta mecanizada das favas, reduzindo tanto as perdas durante a coleta quanto os eventuais
danos às plantas.
b) conservar o solo e aumentar a produtividade dessas plantas por meio de irrigação e reposição de sais
minerais.
c) domesticar a espécie, introduzindo viveiros que possam abastecer a região de novas mudas, caso isto se torne
necessário.
d) proibir a coleta das favas, aplicando pesadas multas aos infratores.
e) diversificar as atividades econômicas na região do cerrado para aumentar as fontes de renda dos
trabalhadores.
Leia o texto abaixo para responder as questões 73 e 74:
A matemática da proteção foi um estudo pioneiro que mede resultados de conservação e aponta espécies de
aves salvas da extinção. Veja um trecho da reportagem publicado no Instituto Ciência Hoje:

Por: Juliana Tinoco Publicado em 24/08/2006 | Atualizado em 14/10/2009
“A ave marinha Pterodroma magentae , endêmica da Nova Zelândia, foi considerada extinta durante anos, mas
programas de conservação levaram à sua redescoberta em 1978. Atualmente, há 20 espécies de aves na Lista
Vermelha: 15 estão “criticamente ameaçadas”, uma “possivelmente só sobreviverá em cativeiro” e quatro são
consideradas “extintas na natureza” (foto: Birdlife International).”
Fonte: http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/ecologia-e-meio-ambiente/a-matematica-da-protecao/ - Acessado
em 18 de setembro de 2010.
A porcentagem de espécies que se enquadram na situação “criticamente ameaçadas” vinculadas no estudo é de:
a) 5%
b) 20%
c) 25%
d) 50%
e) 75%
A porcentagem de espécies que são consideradas “extintas na natureza” é:
a) 5%
b) 20%
c) 5%
d)50%
e)75%

Observe a figura:

Estima-se que há 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos de água no planeta Terra, distribuído em mares, rios, lagos,
geleiras, solo, subsolo, ar e também nos organismos vivos. Deste total, praticamente 2,5% são de água doce, ou
seja, 35 milhões km3. Cerca de 70% do total do volume de água doce do planeta encontram-se nas calotas
polares e geleiras. Considere que
• a quantidade de 70% do total do volume de água doce, citada no texto, esteja na forma líquida.
• o volume de água na forma de gelo seja, aproximadamente, 10% maior que o volume da mesma água na
forma líquida. Nestas condições, o volume de água na forma de gelo é, em milhões de km3, aproximadamente,
a) 19.
b) 22.
c) 25.
d) 27.
e) 30.

Entre dois postes, Joãozinho contou 60 pássaros que estavam descansando nos três fios elétricos existentes. De
repente, 6 pássaros voaram do primeiro fio, 8 voaram do segundo fio e 4 voaram do terceiro fio. Se Joãozinho
observou que ficou o mesmo número de pássaros em cada um dos três fios elétricos, então o número de
pássaros que estavam inicialmente descansando no segundo fio era
a) 26.
b) 25.
c) 24.
d) 23.
e) 22.
O segundo maior ecossistema do Brasil está ameaçado de extinção. Segundo a organização ambientalista WWF
(Fundo Mundial para a Natureza), se o ritmo de destruição continuar, nos próximos anos toda essa área estará
ocupada pela agricultura, que atualmente apresenta como principal produto a soja.
O texto anterior se refere ao ecossistema da(o):
a) floresta latifoliada equatorial.
b) floresta latifoliada tropical úmida (Mata Atlântica).
c) mata de araucária.
d) caatinga.
e) cerrado.
A Mata Atlântica, que originalmente se estendia por todo o litoral brasileiro, do Ceará ao Rio Grande do Sul,
ostenta hoje o triste título de uma das florestas mais devastadas do mundo. Com mais de 1 milhão de
quilômetros quadrados, hoje restam apenas 5% da vegetação original, como mostram as figuras:

Adaptado de "Atlas Nacional do Brasil", IBGE, 1992/ http://www.sosmatatlantica.org.br
Considerando as características histórico-geográficas do Brasil e a partir da análise das figuras é correto afirmar
que:
a) as transformações climáticas, especialmente na Região Nordeste, interferiram fortemente na diminuição
dessa floresta úmida.
b) nas três últimas décadas, o grau de desenvolvimento regional impediu que a devastação da Mata Atlântica
fosse maior do que a registrada.
c) as atividades agrícolas, aliadas ao extrativismo vegetal, têm se constituído, desde o período colonial, na
principal causa da devastação da Mata Atlântica.
d) a taxa de devastação dessa floresta tem seguido o sentido oposto ao do crescimento populacional de cada
uma das Regiões afetadas.
e) o crescimento industrial, na década de 1950, foi o principal fator de redução da cobertura vegetal na faixa
litorânea do Brasil, especialmente da Região Nordeste.
Variedade de vida no planeta, incluindo a variedade genética dentro das populações e espécies da fauna, flora,
micro-organismos, assim como a variedade de comunidades, habitats e ecossistemas formados pelos
organismos vivos.

A definição refere-se:
a) ao desenvolvimento sustentável;
b) aos corredores ecológicos;
c) à biodiversidade;
d) ao turismo ecológico;
e) à conservação ambiental.
Apenas 17 das 200 nações existentes no mundo atual conseguem reunir 70% da diversidade biológica do
planeta. Entre essas 17 nações, destacam-se os países que ainda mantêm áreas de florestas pluviais em regiões

intertropicais, incluindo as áreas equatoriais, e subtropicais. São países onde ocorre o que podemos chamar de
megadiversidade. Integram o conjunto das 17 nações dessa megadiversidade biológica, exceto:

a) China, Índia, Indonésia e Malásia;
b) EUA, México e Venezuela;
c) Canadá, Rússia e Argentina;
d) Brasil, Peru e Colômbia;
e) República Democrática do Congo, África do Sul e Madagascar.
Observe a figura e responda a questão abaixo:

Sobre o entendimento do anúncio publicitário acima, referente ao aniversário da cidade de Curitiba, assinale a
alternativa correta:
a) A lógica da preocupação ambiental é excludente com relação ao homem.
b) Biodiversidade corresponde a preocupação estrita com a vida animal no planeta.
c) A preocupação com a natureza revela a unicidade dos seus propósitos.
d) É revelada a contradição entre a ocupação urbana e a preservação da biodiversidade.
e) A vida urbana não exclui a preocupação com a biodiversidade do planeta

Leia o texto:
Passarim-Tom Jobim

Passarim quis pousar, não deu, voou
Porque o tiro partiu mas não pegou
Passarinho, me conta, então me diz:
Por que que eu também não fui feliz?
Me diz o que eu faço da paixão?
Que me devora o coração..
E o mato que é bom, o fogo queimou
Cadê o fogo? A água apagou
E cadê a água? O boi bebeu
Cadê o amor? O gato comeu
E a cinza se espalhou
E a chuva carregou
Cadê meu amor que o vento levou?
(Passarim quis pousar, não deu, voou)
Passarim quis pousar, não deu, voou
Porque o tiro feriu mas não matou
Passarinho, me conta, então me diz:
Por que que eu também não fui feliz?
Cadê meu amor, minha canção?
Que me alegrava o coração..
Que iluminava o coração..
Que iluminava a escuridão..
Cadê meu caminho? A água levou
Cadê meu rastro? A chuva apagou
E a minha casa? O rio carregou
E o meu amor me abandonou
Voou, voou, voou
E passou o tempo e o vento levou
E a luz da manhã? O dia queimou
Cadê o dia? Envelheceu
E a tarde caiu e o sol morreu
E de repente escureceu
E a lua, então, brilhou
Depois sumiu no breu
E ficou tão frio que amanheceu
(Passarim quis pousar, não deu, voou)
Sobre o poema acima, de autoria de Tom Jobim, pode-se dizer:
a) a relação homem/natureza é sempre desarmônica.
b) o poeta encontra-se em situação análoga à do pássaro.
c) não há menção à ação perniciosa do homem sobre a natureza.
d) a natureza é fonte de referência para a elaboração artística.
e) o amor é sempre um sentimento associado a natureza
O solo é fundamental para a biodiversidade. É nele que as plantas se fixam e de onde absorvem seus alimentos.
Quando o pH do solo é inferior a 4,5 ou superior a 11 isso prejudica o desenvolvimento das plantas. Para que
determinadas espécies se desenvolvam elas precisam de solos com pH entre 6,6 e 7,0. Para que o solo testado
pelo estudante pudesse ser usado para o plantio destas espécies, qual a substância mais indicada para ser
adicionada ao solo e corrigir o pH até o intervalo necessário?

a) Na2CO3 que quando dissolvido em água assume pH maior 7.
b) HCl que em água é capaz de tornar o meio ácido, pH menor que 6,0.

c) CaCO3 que quando dissolvido em água assume pH entre 6,8 a 7,2.
d) CO2 que ao se dissolver em água forma ácido carbônico.
e) Uma mistura de HCl e CaCO3 em quantidades adequadas para que elas reajam e se neutralizem
“Apesar de 2010 ser o Ano Internacional da Biodiversidade, não há muito o que comemorar. Pesquisadores
estimam que 150 espécies sejam extintas todos os dias no mundo. “- Folha de São Paulo 11/01/2010
De acordo com as previsões dos cientistas, até 2030 poderemos estar com 75% das espécies animais e vegetais
ameaçadas de extinção. Se este ritmo se mantiver constante, em que ano, aproximadamente, teremos 100% das
espécies ameaçadas?
a) 2100
b) 2025
c) 2035
d) 2042
e) 2065
Se existe uma estimativa de que 150 espécies são extintas todos os dias, em quantos anos aproximadamente
seriam extintas 450000 espécies?
a) 8
b) 30
c) 18
d) 12
e) 15
86- O aumento do consumo de água pela população agrava um problema que pode levar as autoridades a
adotarem o racionamento como uma solução. Em Franca, o longo período de seca que acabamos de enfrentar
este ano fez crescer o consumo de água em 20%. Se cada habitante gastava em média 190 litros de água por dia
antes da seca, calcule o novo volume com o aumento de 20%.
a) 198 litros
b) 209 litros
c) 219 litros
d) 228 litros
e) 236 litros
A população de Franca, de acordo com dados oficiais, aumentou em 40 mil habitantes de 2000 até 2009. Se
cada habitante consome 190 litros de água por dia e se 1000 litros de água custam R$ 1,50, determine o
aumento diário no gasto da cidade em reais.
a) 6000
b) 11400
c) 7600
d) 9800
e) 14400

Sabemos que em répteis o sexo é definido a partir da temperatura ambiental, portanto ovos mais quentes geram
um determinado sexo, enquanto que os ovos expostos à temperaturas inferiores geram o outro sexo. No
primeiro filme intitulado como Jurassic Park, todos os ovos dos dinossauros, que são répteis, eram incubados
artificialmente em estufas com a mesma temperatura. Associando essas duas informações, podemos concluir
que no filme, os cientistas buscavam:
a) Garantir a fecundação de todos os ovos, ou seja, uma efetividade de 100%.
b) Preservar o DNA dos embriões, tornando esse material genético menos sujeito à mutações.

c) Garantir a proporção de uma fêmea para cada macho na geração produzida nesse processo.
d) Garantir somente a produção de indivíduos de um determinado sexo, evitando assim a reprodução
descontrolada dos animais.
e) Garantir somente a produção de indivíduos de um determinado sexo, obrigando-os a executarem reprodução
assexuada, que é um processo mais fácil de ser controlado.
Em criadouros de peixes, esses animais são mantidos em tanques de tal forma que realizam cruzamentos entre
seres aparentados, esse fato corresponde a um fator negativo no momento em que esses animais são
introduzidos em represas como a estabelecida na construção da usina de Belo Monte. esse fator propicia:
a) a troca de genes semelhantes entre os seres entrecruzados, aumentando a possibilidade de problemas na cria e
diminuição na capacidade de superação, pelas espécies introduzidas, de problemas ambientais.
b) o impedimento da troca de genes semelhantes entre os seres entrecruzados, aumentando a possibilidade de
problemas na cria e diminuição na capacidade de superação, pelas espécies introduzidas, de problemas
ambientais.
c) O impedimento da troca de genes semelhantes entre os seres entrecruzados, diminuindo a possibilidade de
problemas na cria e aumento na capacidade de superação de problemas ambientais
d)A troca de genes semelhantes entre os seres entrecruzados, diminuindo a possibilidade de problemas na cria e
aumento na capacidade de superação de problemas ambientais.
e) restabelecimento natural da fauna aquática local, sem grandes problemas de adaptação.
Os compostos derivados do enxofre (S) são ambíguos, quando pensa – se em sociedade moderna. Do ponto de
vista industrial são empregados na fabricação de polímeros, medicamentos, alimentos, cosméticos, pesticidas e
tantos outros materiais de usos importantes para o homem moderno. Em contra partida, quando certos
compostos são lançados na atmosfera, na água ou no solo, são potentes poluidores.
As fontes naturais de emissão de compostos de enxofre na atmosfera são os oceanos, a poeira da terra –
principalmente pela atividade agrícola, as erupções vulcânicas e a decomposição de matéria orgânica. Já as
fontes antropogênicas de emissão de compostos de enxofre na atmosfera são a queima de combustíveis fósseis
(carvão mineral; derivados do petróleo: querosene, gasolina, óleo diesel) e a atividade industrial, como por
exemplo, fabricação de pneus.
Os óxidos de enxofre (SO2 e SO3) presentes na atmosfera, ao se combinarem com a água da chuva, originam a
chuva ácida, ou seja, formam ácido sulfúrico (H2SO4).
O gráfico abaixo mostra as fontes emissoras de os óxidos de enxofre (SO 2 e SO3).
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Com base no exposto acima e nos seus conhecimentos, assinale a opção que tem somente afirmações
verdadeiras:
I. A queima de combustíveis fósseis pelo homem é o único fator responsável pela emissão de óxidos de
enxofre.
II. O uso da terra para o cultivo de soja, milho, cana – de – açúcar, e outras culturas, é uma fonte não
antropogênica.
III. A formação da chuva ácida pode ocorrer por fontes naturais e não – naturais.
IV. A soma das emissões de óxidos de enxofre pelos oceanos, vulcões e usos da terra, são superiores as
emissões antropogênicas.
V. A molécula do ácido sulfúrico é constituída por três elementos químicos.

a) I, II, III.
b) II, III, V.
c) I, III, V.
d) III, IV, V.
e) I, II, IV.
A classificação das reações a seguir equacionadas é, respectivamente:
I) NH4Cl(aq) + NaOH(aq)  NaCl(aq) + NH4OH(aq)
II) P2O5 + 3H2O 2H3PO4
III) 3Cl2 + 2 AlBr3  2 AlCl3 + 3Br2
a) salificação, ionização e dupla troca.
b) decomposição, adição e dupla troca.
c) simples troca, análise e adição.
d) dupla troca, adição e deslocamento simples.
e) adição, dupla troca e salificação.
O homem é realmente uma máquina. Como toda máquina, é passível de que tenha alguma falha. Imagine você
numa determinada situação em que se necessita apurar a área irregular da figura a seguir. Porém, não há
instrumentos precisos para tal. A única informação disponível é que o retângulo tem 9 m de largura por 16 m de
comprimento e que o retângulo dispõe de 1000 pontos dispersos aleatoriamente dentro do retângulo, sendo 350
dentro da figura irregular. Qual a melhor estimativa aproximada para a área da figura?

a) 35 m2
b) 50 m2
c) 100 m2
d) 144 m2
e) 196 m2
O carro flex é um veículo elaborado para rodar com dois tipos de combustível, normalmente, álcool e/ou
gasolina. Um certo tipo de carro flex, se abastecido somente com álcool, faz 5 km por litro, e quando é utilizado
somente gasolina, faz 8 km por litro. Nessa semana, na cidade de Franca, o preço do álcool estava R$ 1,89 e a
gasolina R$ 2,69. Um motorista que precisasse ir a Ribeirão Preto e voltar de lá, cuja distância total a ser
percorrida é de 200 km e abastecesse somente em Franca, resolveu abastecer o carro somente com gasolina.
Qual a economia, em reais, que o motorista teve:
a) R$ 2,45
b) R$ 4,20
c) R$ 5,90
d) R$ 7,75
e) R$ 8,35

Três profissionais fazem 24 peças em 2 horas, e 4 aprendizes fazem 16 peças em 3 horas. Em quantas horas 2
profissionais e 3 aprendizes farão 48 peças?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6
Para simular um movimento, um microcomputador projeta imagens na tela à "velocidade" de uma imagem a
cada décimo de segundo. Assim, quantas imagens são projetadas a cada minuto?
a) 60
b) 3.600
c) 600
d) 10
e) 6.000
Uma pessoa, ao lavar a louça, aproveita um pouco de água armazenada durante a última chuva para molhar a
louça suja, gastando 3 minutos para essa etapa. Em seguida, ela ensaboa toda a louça de uma vez em 7 minutos
e, após essa etapa, ela abre totalmente a torneira e termina o serviço em 5 minutos após a abertura da torneira.
Sendo assim, o gráfico que melhor representa o gasto de água da torneira, em razão do tempo que demorou para
realizar o serviço é:

Duas empresas de costura foram incorporadas a uma multinacional com capacidade de produção de 10.000
peças por dia. Sabendo-se que uma das empresas menores (A) tem capacidade por dia de 1/3 da capacidade da
outra (B), que por sua vez tem capacidade de 6.000 peças por dia e que a multinacional pretende utilizar toda a
sua capacidade após a fusão das empresas para realizar um serviço de 630.000 peças, podemos afirmar que:
a) a trabalho ficará pronto em 22 dias.
b) a menor empresa tem capacidade de 3.000 peças por dia.
c) as empresas menores farão juntas 35% do trabalho.
d) se o prazo for de 35 dias, a multinacional após a fusão conseguirá cumprir a tarefa.
e) a multinacional consegue cumprir sozinha a tarefa em um prazo em 40 dias.

A indústria do entretenimento tem mostrado imagens ilusórias de robôs de ficção como o jovial R2D2 e o chato
C3PO, de "Guerra nas Estrelas", e o Exterminador do Futuro. Entre os brinquedos japoneses, há uma série de
robôs que imitam movimentos de seres humanos e de animais. Os avanços na área da tecnologia em robótica e
mecatrônica permite ao homem construir máquinas/robôs que ficam cada vez mais semelhantes aos seres vivos.
Contudo, os seres vivos apresentam uma capacidade que estas máquinas jamais possuirão: EMOÇÃO (alegria,
tristeza, medo, euforia, satisfação, excitação...). O homem apresenta a capacidade de controlar todo
funcionamento dos seus órgãos viscerais de modo automático e involuntário, conforme nossas emoções. O
Sistema que realiza este controle e um hormônio envolvido neste processo são, respectivamente:
a) Sistema Nervoso Central e testosterona.
b) Sistema Nervoso Autônomo e adrenalina.
c) Sistema Endócrino e insulina.
d) Sistema Nervoso Periférico e progesterona.
e) Sistema Nervoso Autônomo e insulina.
Em 1996 e 1997 ficaram famosos os desafios entre o então campeão mundial de xadrez Garry Kasparov e o
super computador desenvolvido pela IBM chamado Deep Blue. O primeiro desafio foi vencido pelo enxadrista
que foi derrotado pelo computador no segundo desafio. Esta derrota foi analisada pelo filósofo francês Jean
Baudrillard que ficou preocupado com a vitória da máquina sobre o Homem. "O homem, ao mesmo tempo que
sonha com todas as suas forças em inventar uma máquina mais forte do que ele mesmo, não pode admitir a
possibilidade de não ser o mestre de suas criaturas”.
Apesar do temor, o Homem sempre será superior as máquinas pois possuem duas grandes capacidades que
as máquinas jamais terão: Reprodução e Adaptação. Neste sentido a reprodução sexuada e vantajosa sobre a
assexuada, pois:
a) Gera um maior número de descendentes.
b) Ocorre com maior facilidade.
c) Aumenta a variabilidade genética, facilitando a seleção natural.
d) Permite o surgimento de indivíduos geneticamente idênticos aos pais.
e) Diminui a variabilidade genética, facilitando a seleção natural.
Sabemos que os veículos automotores circulam utilizando gasolina ou álcool como combustível. A máquina
orgânica dos seres vivos também faz uso de um combustível com fornecedor de energia para suas atividades.
Esse combustível do mundo vivo é:
a) Uma proteína denominada hemoglobina.
b) Um lipídio denominado colesterol.
c) Um carboidrato denominado glicose.
d) Um sal mineral denominado cloreto de sódio.
e) A água.
Todos os seres vivos mantêm um ambiente interno estável, mesmo quando as condições ambientais externas
apresentarem variações. Essa estabilidade, denominada _____I_____, é garantida por um conjunto de reações
químicas ordenadas, que constituem o _____II_____. Assim, cada ser vivo mantém a sua própria vida e, através
do processo de _____III_____, garante a sobrevivência de sua espécie.
Assinale a alternativa que contém os termos que preencham, corretamente, as lacunas I, II e III.
a) I = metabolismo; II = homeostase; III = reprodução
b) I = metabolismo; II = reação a estímulos do ambiente; III = reprodução
c) I = reação a estímulos do ambiente; II = reprodução; III = adaptação
d) I = homeostase; II = metabolismo; III = reprodução
e) I = homeostase; II = reprodução; III = adaptação

"Um organismo é uma reunião de sistemas intimamente integrados que interagem de forma harmônica e
eficiente. Cada sistema contribui para o bom desempenho dos demais e todos são de igual importância para a
manutenção das diferentes funções. Essa interação dos diferentes sistemas possibilita aos animais manterem,
dentro de certos limites, um meio constante, tanto em composição química como em ritmo de atividade." (Sônia
Lopes - "BIO" - vol. Único - 1999)
O processo pelo qual a manutenção de um meio é conseguido, é denominado:
a) equilíbrio iônico.
b) homeostase.
c) homocinético.
d) oraganoléptico.
e) isonomia.
Observe a figura abaixo:

Fonte: Ciência Hoje, Volume 48, Setembro 2011
Ela faz referência a um equipamento dos automóveis atuais, conhecido como catalisador.
Observe as substâncias que saem pelo escape (lado esquerdo do esquema)? dentre eles existem
gás que colabora com o(a):
a) Aquecimento global.
b) Buraco na camada de ozônio.
c) Intoxicação de pessoas e outros animais.
d) Extinção de espécies de plantas.
e) Desmatamento de ambientes.
Leia o texto abaixo e responda
O homem e a máquina
No começo do século XX, o matemático alemão David Hilbert (1862-1943) propôs uma série de 23
problemas que, previa ele, marcariam os rumos da Matemática nos anos seguintes. Uma frase do texto com que
apresentou esses problemas foi marcante: "Enquanto um ramo da ciência oferece uma abundância de problemas
(a resolver), ele está vivo". Em 1931, um então ainda jovem matemático austríaco, Kurt Gôdel, apresentou um
trabalho de algumas dezenas de páginas, cheias de símbolos, e nele deixou claro que Hilbert não estava
inteiramente certo nas suas concepções.
Gôdel nasceu em 1906 na cidade de Brno, que na época estava no território austro-húngaro (atualmente
pertence à Tchecoslováquia). Formou-se em Matemática e Física na Universidade de Viena e lá lecionou até
1938. Fugindo da guerra, viajou para os Estados Unidos, tornou-se cidadão americano e integrou-se ao famoso
Instituto para Estudos Avançados da Universidade de Princeton. Morreu em 1978, aos 72 anos, e já então era
tido como um revolucionário da ciência.
A Matemática é sempre considerada uma ciência sem contradições. Supõe-se que, quando alguma coisa
é provada matematicamente, fica irrefutável. Essa crença gerou expressões populares do tipo "tão certo como
dois e dois são quatro". Gôdel mostrou que, mesmo dentro de um sistema rigidamente lógico, como o que foi
desenvolvido para a Aritmética, podem ser formuladas proposições que são indecidíveis ou indemonstráveis,
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dentro dos axiomas desse sistema. Isto é, dentro do sistema existem enunciados precisos que não podem ser
provados nem negados. Portanto, não se pode, usando os métodos comuns, provar que os axiomas da
Aritmética não são autocontraditórios.
Essas idéias de Gôdel levaram a um novo ramo da lógica matemática, a teoria da indecidibilidade. Em
suas implicações, a descoberta de proposições indecidíveis foi tão perturbadora no século XX quanto deve ter
sido para os pitagóricos, no século IV a.C., a revelação, por Hippasus, da existência de grandezas
incomensuráveis. Mas uma consequência que ultrapassa os limites da Matemática é a que parece condenar um
perseguido ideal da ciência: inventar uma coleção de axiomas dos quais todos os fenômenos do mundo natural
possam ser deduzidos.
Gôdel, diga-se a bem da verdade, não tinha a aparência de um revolucionário. Magro, modos gentis, falava
pouco e preferia a solidão.
Em Princeton, costumava abrigar-se na cantina para fugir aos visitantes sempre ansiosos por ver uma
celebridade como ele. Mas suas proposições eram revolucionárias, tanto que provocaram longas e acirradas
discussões, não apenas entre matemáticos, mas também entre os filósofos. A ideia de que é impossível provar
por meios matemáticos que a Matemática não esteja em contradições mudou radicalmente muita coisa. E isso
também em outros territórios, como os da Física e da Biologia.
Mas eis que uma outra luz se acende no infinito túnel do conhecimento. Recentemente, alguns teoremas
tidos como indemonstráveis (pelo menos pelo saber aceito ortodoxamente) têm sido provados com a ajuda de
calculadoras ou computadores. Por exemplo, o teorema das quatro cores. Bastam quatro cores para colorir um
mapa (ou uma colcha de retalhos) de modo que nenhum país (ou retalho) seja vizinho de outro da mesma cor.
Em 1976, os americanos W. Haken e K. Apple demonstraram que sim, trabalhando com um computador
durante 1.200 horas.
Para muitos matemáticos, o uso de computadores em demonstrações desse tipo seria como usar um
trator para escavar um sítio arqueológico. Acham que eles produzem uma cadeia finita de verificações,
enquanto uma demonstração matemática deve ser breve, concisa e elegante. Para mim, isso é um exagero. Nós
nos encontramos no limiar de novos tempos e por certo no século XXI teremos preocupações que talvez
encontrem resposta na multidisciplinaridade. Mas é certo que jamais, como hoje, a intuição humana contrapôsse à lógica mecânica. Quando Gôdel garantia que os formalismos são limitados, estava mostrando, em síntese,
que o homem será sempre superior à máquina.
Superinteressante. Edição digital 12. Luiz Barco
Nos períodos seguintes, os conectores destacados estabelecem diferentes relações. Identifique essas relações:
“Supõe-se que, quando alguma coisa é provada matematicamente, fica irrefutável.”
“Gôdel mostrou que, mesmo dentro de um sistema rigidamente lógico, como o que foi desenvolvido para a
Aritmética, podem ser formuladas proposições que são indecidíveis ou indemonstráveis, dentro dos axiomas
desse sistema.”
Marque a alternativa que corresponde ao tipo de relação estabelecido, respectivamente, em cada período:
a) temporalidade, finalidade
b) adição, condição
c) oposição, causa
d) finalidade, temporalidade
e) temporalidade, comparação
As palavras “território” e “irrefutável”, retiradas do texto, são acentuadas graficamente, porque são,
respectivamente:
a) proparoxítonas e todas elas devem ser acentuadas graficamente.
b) paroxítona terminada em ditongo crescente e paroxítona terminada em “l”.
c) oxítona terminada em “o” e oxítona terminada em “l”.
d) proparoxítona e paroxítona terminada em “l”.
e) paroxítonas e todas elas devem ser acentuadas graficamente.
A partir da Revolução Industrial, no final do século XVIII, o avanço tecnológico provocou significativas
mudanças nas relações de trabalho. Sobre essas mudanças é correto assinalar que:

a) em razão da elevada demanda por mão-de-obra nas fábricas, além dos operários, foram recrutados todos os
demais membros da família, tornando ideais as condições de vida familiares.
b) o patrão, em busca de uma maior produtividade, explorava ao máximo a capacidade de seus operários, que
trabalhavam em turnos alternados para não sobrecarregar o trabalhador.
c) dentro das fábricas, surgiu a divisão de trabalho nas linhas de montagem, que levou o operário a executar
apenas uma função, tornando-se especializado e altamente capacitado.
d) devido à exploração da força produtiva humana, ocorreram confrontos entre patrões e empregados, e estes
passaram a destruir as máquinas, obrigando os patrões a melhorar as condições de trabalho.
e) com o advento das linhas de montagem, o operário perdia a noção de conjunto do processo produtivo,
realizando seu trabalho de forma repetitiva e alienante.
A respeito do fordismo, conjunto de idéias e métodos relacionado ao nome do industrial norte-americano
Henry Ford, são feitas as seguintes afirmações:
I. Visando à racionalização da produção, afirmava-se que a empresa devia dedicar-se a fabricar um único
produto, e, tanto quanto possível, também controlar as fontes de matérias-primas e o sistema de transporte das
mercadorias.
II. Considerava-se que tanto o emprego de uma tecnologia avançada, aplicada à produção em massa, quanto a
especialização do trabalhador constituíam fatores positivos para a produção.
III. Defendia-se uma jornada de trabalho longa e intensa (entre 12 e 14 horas diárias), pois, ainda que estafante,
ela acostumaria o trabalhador a desempenhar sua função de maneira cada vez mais eficiente.
Assinale:
a) se apenas I é correta.
b) se apenas II é correta.
c) se apenas III é correta.
d) se apenas I e II são corretas.
e) se I, II e III são corretas.
Leia o texto seguinte sobre a Revolução Industrial e algumas de suas conseqüências:
"Essa revolução industrial, que nasceu na Inglaterra do século XVIII e se propaga, no século XIX,
pelo continente, na França, na Bélgica, a Oeste da Alemanha, no Norte da Itália e em alguns pontos da
península ibérica, repousa no uso de uma nova fonte de energia, o carvão, e nos desenvolvimentos das
máquinas, depois das invenções que modificam as técnicas de fabricação. A conjunção desses dois
fatores, a aplicação dessa energia nova à maquinaria, constitui a origem da revolução industrial, cujo
símbolo é a máquina a vapor.
(RÉMOND, R. O século XIX: 1815-1914. "Introdução à história de nosso tempo" - 2. São Paulo: Editora
Cultrix, 1976. p. 103.)
Considere as afirmativas a seguir:
I. Com a Revolução Industrial e o crescimento da nova indústria, surgiu uma classe inteiramente nova de
trabalhadores que são os operários assalariados.
II. O crescimento das unidades industriais a partir da Revolução Industrial propiciou também o surgimento da
categoria de empresários possuidores de capitais.
III. A Revolução Industrial atingiu mais a população campesina que a urbana, pois esta se constituía em parcela
da sociedade excluída das transformações empreendidas nas cidades.
IV. A Revolução Industrial não solucionou os problemas dos trabalhadores. O número de empregos era menor
que o de mão-de-obra disponível e, assim, surgiu o chamado "exército de reserva de mão-de-obra".
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas.
a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
e) I, III e IV.

São razões para a ocorrência da Revolução Industrial, que teve como berço a Inglaterra:
a) forte envolvimento britânico nas guerras continentais em consequência da sua localização.
b) os "cercamentos" que ampliaram as áreas de cultivo agrícola.
c) rede fluvial limitada.
d) riqueza abundante do subsolo, com a presença de ferro, estanho, carvão dentre outros minerais.
e) alta concentração de camponeses nas áreas rurais.
As máquinas fazem parte do nosso cotidiano. Você, estudante, provavelmente já ouviu falar de motores,
ferramentas de corte, caixa de engrenagens, polias, serras, alavancas, escavadeiras, enfim uma infinidade de
dispositivos que facilitam o trabalho humano. Por trás de cada uma delas existe um conceito de física que
explica o seu funcionamento, e um desses conceitos é o rendimento. Rendimento é definido como a razão entre
a energia útil (aquela efetivamente usada pela máquina) pela energia total recebida.
Sendo assim, analise as alternativas abaixo e assinale aquela que aborda corretamente o conceito de
rendimento. (OBS: considere a massa dos dois carros, A e B, como sendo iguais).
a) Um carro A que percorre 5 km para cada litro de gasolina consumido possui rendimento maior que um carro
B que percorre 10 km por litro.
b) Um carro A que percorre 10 km para cada litro de gasolina consumido possui rendimento maior que um
carro B que percorre 5 km por litro.
c) Um carro A que executou uma viagem de 1000 km possui rendimento maior que um carro B que percorreu
um trajeto de apenas 50 km.
d) Um carro A que sobe uma inclinação de 500 m em 2 minutos possui rendimento maior que um carro B que
sobe a mesma inclinação em apenas meio minuto.
e) Um carro A que sobe uma inclinação de 500 m em 2 minutos possui rendimento menor que um carro B que
sobe a mesma inclinação em apenas meio minuto.
Um halterofilista levanta 200kg até uma altura de 2m em 1s. Qual a potência desenvolvida pelo halterofilista?
Dado: aceleração da gravidade igual a 10m/s².
a) 1000W
b) 2000W
c) 3000W
d) 4000W
e) 5000W
Em uma caminhada, um jovem consome 1 litro de O2 por minuto, quantidade exigida por reações que
fornecem a seu organismo 20 kJ/minuto (ou 5 "calorias dietéticas"/minuto). Em dado momento, o jovem passa
a correr, voltando depois a caminhar.
O gráfico representa seu consumo de oxigênio em função do tempo.

Por ter corrido, o jovem utilizou uma quantidade de energia A MAIS, do que se tivesse apenas caminhado
durante todo o tempo, aproximadamente, de:

a) 10 kJ
b) 21 kJ
c) 200 kJ
d) 420 kJ
e) 480 kJ
A classificação das reações a seguir equacionadas é, respectivamente:
I) NH4Cl(aq) + NaOH(aq)  NaCl(aq) + NH4OH(aq)
II) P2O5 + 3H2O 2H3PO4
III) 3Cl2 + 2 AlBr3  2 AlCl3 + 3Br2
a) salificação, ionização e dupla troca.
b) decomposição, adição e dupla troca.
c) simples troca, análise e adição.
d) dupla troca, adição e deslocamento simples.
e) adição, dupla troca e salificação.
Leia atentamente o texto abaixo para responder as questões 114 e 115
Prótese é o componente artificial que tem por finalidade suprir necessidades e funções de indivíduos
sequelados por amputações, traumáticas ou não.
Quando uma pessoa perde algum membro do corpo, no lugar é posto uma prótese mecânica. Essa
prótese responde a qualquer impulso nervoso, virando um substituto ideal, com a vantagem de ser mais
resistente.
As próteses podem também ser internas, para substituição de articulações ósseas. Geralmente são
recomendadas por médicos, odontólogos, veterinários, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Normalmente
são construídas/projetadas por engenheiros, sob medida, variando de indivíduo para indivíduo.
Uma prótese substitui um membro ou uma parte do organismo (prótese de mão, prótese de membro
inferior), enquanto um implante acrescenta volume ou função a algo que já existe (implante mamário).
Existem dezenas de materiais utilizados na confecção de uma prótese, ouro, prata, platina, titânio, porcelana,
zircônia, alumina, resina, etc. Para serem empregos, são empregados rigorosos métodos de controle de
qualidade e muitos testes para verificar a máxima biocompatibilidade.
Assinale a alternativa que contém a correlação correta, nome do elemento químico – símbolo.
a) Prata – Pt.
b) Titânio – Ta.
c) Ouro – Aℓ.
d) Prata – Ag.
e) Alumínio – Au.
Dentre as várias propriedades que deve possuir uma prótese, é correto afirmar que:
a) Devem ser rígidas e de materias não – resistentes a corrosão.
b) Devem ser bem elaboradas e constituídas de materiais não - biocompatíveis.
c) Devem seguir rigorosas técnicas de confecção e serem biocompátiveis.
d) Devem ser biocompatíves e construídas pelos próprios clientes.
e) Devem ser biocompatíveis, feitas de um único material e recomendadas por engenheiros.
Assim como as máquinas nosso corpo precisa de energia para se manter funcionando. Obtemos energia a partir
da oxidação dos alimentos em nosso corpo que, sendo uma reação exotérmica, libera energia que usamos para o
metabolismo basal de nosso corpo e para executarmos as diversas atividades diárias.
Quando a quantidade de energia adquirida pela alimentação supera a energia gasta durante as atividades diárias
temos o armazenamento na forma de gordura e, assim , um aumento de peso.

Observe a tabela abaixo:
Alimento
Arroz
Ovo
Filé de peixe
Repolho verde
Maçã

KJ/grama
16
6,1
3,2
1
2

Atividade
Caminhar lento
Jogar tênis
Jogar futebol
Nadar
Correr

KJ/hora
500
1800
2100
1800
2300

Com base no texto, analise as afirmações:
I – Nos carros, assim como nos organismos vivos, o combustível fornece energia a partir de um fenômeno
químico.
II – Uma pessoa que se alimente, em uma refeição, de 200g de arroz, 100 g de filé de peixe, 100g de repolho
roxo e uma maçã de 200g de sobremesa e que gasta 7500 KJ de energia por dia vai ingerir mais da metade de
sua necessidade diária de energia.
III – Quando não praticamos nenhuma atividade durante o dia, não temos nenhum gasto de energia.
São verdadeiras apenas as afirmativas:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II
I e III
II e III
Todas
Nenhuma

Observe a charge abaixo:

Fonte: Internet – Uol
Assinale a alternativa que apresenta o nome do desemprego referido na charge:
a) Desemprego estrutural
b) Desemprego braçal
c) Desemprego tecnológico
d) Desemprego mecânico
e) Desemprego técnico

Leia a notícia abaixo:

FONTE: www.g1.globo.com
Um robô é um dispositivo, ou grupo de dispositivos, eletromecânicos ou biomecânicos capazes de realizar
trabalhos de maneira autônoma, pré-programada, ou através de controle humano.
Assinale a alternativa que NÃO REPRESENTA um interesse comercial para o uso de robôs:
a) uso nas linhas de montagem das fábricas
b) exploração subaquática e espacial
c) substituição de médicos e dentistas
d) localização de minas terrestres em zonas de guerra
e) realização de trabalhos que são muitos pesados, sujos ou perigosos para os seres humanos
"Deslizamento soterra 30 na Bahia. O deslizamento de terra soterrou pelo menos dois ônibus cheios de
passageiros, um caminhão e 20 carros (...)."

Fonte: ("Correio do Povo", 18/5/09.)
Os deslizamentos são causados, principalmente, pela:
I. Ocupação humana desordenada das encostas, que não respeita a preservação da vegetação.
II. Retirada da vegetação que protege as áreas de encostas da erosão do solo provocada pelo escoamento das
águas.
III. Declividade pois, quanto maior for o declive de uma encosta, menor será a erosão causada pelo escoamento
das águas.
Está(ão) correta(s):
a) apenas I.
b) apenas III.
c) apenas I e II.
d) apenas II e III.
e) I, II e III.
Leia os itens abaixo:
I - População negra de várias etnias e religião animista.
II - Exportações de fosfato e petróleo.
III - Agricultura de plantations de cacau e café.
IV - Agropecuária baseada no pastoreio e nos cultivos irrigados tradicionais.

Das afirmações acima, estão associadas à região assinalada:

a) I e III
b) II e IV
c) I e II
d) II e III
e) III e IV

