FCM – Processo Seletivo 2007.2
Caderno de Questões
LEIA COM ATENÇÃO
ü Este caderno de questões compreende a Prova de Língua Portuguesa, Língua Espanhola,
Biologia, Física e Química. Apresenta 55 questões e um tema para redação. As questões de 01
– 10 (Língua Portuguesa), 11 – 20 (Língua Espanhola), 21 – 35 (Biologia), 36 – 45 (Física), 46 –
55 (Química).
ü A prova terá duração de 5 horas.
ü O verso de cada folha poderá ser utilizado para rascunho.
ü É terminantemente proibido sair com o caderno de questões.
LÍNGUA PORTUGUESA
1ª Parte
Aprenda como lidar melhor com o estresse
O que mais se escuta nestes tempos bicudos que estamos vivendo é que as pessoas estão
estressadas. Vivemos correndo de um lado para o outro. Vivemos assombrados pelo medo,
principalmente, da violência. Medo de sair de casa e ser assaltado. Medo de ter um revólver apontado
para a cabeça em nosso próprio carro. Corremos o risco de levar um tiro porque o bandido nos achou
muito lentos na hora de tira o nosso relógio. Trabalhamos demais. As contas a pagar aumentam e o
salário continua o mesmo. Atualmente, viver requer uma grande ginástica mental e física.
A reação de estresse em si não é boa, nem má. Depende da circunstância. O estresse é bom
quando nos protege em situação de perigo, ou quando nos ajuda na adaptação às mudanças. É
inevitável e necessário à nossa sobrevivência. O homem das cavernas que lutava com animais selvagens
para sobreviver num meio ambiente hostil, já tinha as mesmas reações físicas que sentimos hoje – a
liberação de hormônios como a adrenalina. E as reações eram vitais para a sua sobrevivência.
Hoje, ter a mesma reação que o homem das cavernas, numa fila interminável no trânsito, ou
porque o computador falhou no trabalho, é, com certeza, desnecessário. Faz muito mal à nossa saúde.
Até porque esses imprevistos estão sempre acontecendo. Nós precisamos é aprender a reduzir o
estresse negativo, ao mesmo tempo em que mantemos os seus efeitos positivos.
Assim como apresentamos sintomas diferentes em decorrência do estresse, ele também é
provocado por diferentes situações, e aquilo que é confortável para uma pessoa pode ser horrível para
outra. Algumas pessoas podem se sentir incomodadas com a presença de alguém que seja indelicado ou
que fale demais. Outros podem ficar estressados ao andar de avião, ou ao ter que lidar com a burocracia
e formalidades desnecessárias. Outros, ao ter que tomar decisões importantes ou enfrentar as
complicações no dia-a-dia.
Muitas vezes é mais fácil decidir vender um imóvel de um dia para o outro, do que escolher os
sapatos que vai usar. Estudos demonstram que situações do cotidiano determinam mais reações de
estresse e problemas de saúde do que grandes acontecimentos da vida. Dirigir na hora do rush,
preocupações financeiras, problemas na família, tarefas domésticas repetitivas, tudo isso são possíveis
fontes de estresse.
É lógico que as reações estão dentro de nós e podemos aprender a controlá-las. Muitas vezes,
quando o problema já está resolvido, ainda continuamos a pensar nele, não acreditando que tudo vai ficar
bem. Também, quando algo não corresponde ao que esperávamos, ficamos negativos e deprimidos. E
passamos pelo estresse da antecipação quando sofremos antes da hora, por achar que algo não vai dar
certo.
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Uma das situações em que é difícil colocar este autodomínio em prática é no trabalho, com a
pressão sutil dos colegas, a negligência dos supervisores, a política da empresa. Em vez de nos
resignarmos, podemos tentar mudar aquilo que gostaríamos de ver diferente.
Identificar o estresse é o primeiro passo para lidar com ele. Depois de detectar o problema,
temos que mudar e procurar minimizar o impacto que a fonte de estresse provoca em nós. Precisamos
treinar para nos manter calmos. Principalmente quando o estresse é provocado por coisas pequenas.
Podemos praticar técnicas de relaxamento, como respiração profunda, falar com alguém de nossa
confiança sobre o que está nos aborrecendo, ou ainda, se necessário, buscar ajuda especializada.
(PACHECO, Carolina. Jornal da Paraíba, João Pessoa. p.3 14 jan. 2007. Vida & etc)
01. O titulo do texto sugere que:
I. o estresse merece uma atenção especial para
evitar prejuízos para o homem.
II. as pessoas, muitas vezes, não sabem lidar
com as situações de estresse.
III. todo homem aprende, no cotidiano da vida, a
lidar satisfatoriamente com o estresse.
Está(ão) correta(s) apenas
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.
02. De acordo com o segundo parágrafo do
texto, pode-se afirmar que
a) em nenhuma hipótese, o estresse tem efeito
positivo.
b) a circunstância em que se está inserido não
define se determinada reação de estresse é boa
ou má.
c) há reações de estresse essenciais à
sobrevivência humana.
d) algumas reações físicas como, por exemplo,
a liberação da adrenalina, são características do
homem moderno.
e) uma situação de mudança nunca será fonte
de intranqüilidade, uma vez que está sempre
ligada à vivência do desconhecido.
03. A partir da leitura do texto, é correto afirmar
que
a) há formas de minimizar os efeitos negativos
do estresse.
b) apenas os graves problemas apresentam-se
como estressantes.
c) as fontes do estresse humano são sempre as
mesmas e atingem o homem da mesma forma e
na mesma proporção.
d) o desconforto provocado por pequenas
coisas do dia-a-dia não chegam a deprimir o
homem.

e) a sociedade moderna não sofre o estresse da
antecipação.
04. No trecho: “O que mais se escuta nestes
tempos bicudos que estamos vivendo...”, a
palavra em destaque pode ser substituída, sem
alteração de sentido, por:
a) modernos.
b) difíceis.
c) harmoniosos.
d) indescritíveis.
e) especiais.
05. Considere os trechos:
“Outros se estressam ao ter que tomar
decisões”
“... quando sofremos antes da hora, por achar
que algo não vai dar certo”
“Precisamos treinar para nos manter calmos.”
As estruturas oracionais em destaque traduzem,
respectivamente, a idéia de:
a) tempo, finalidade, causa.
b) finalidade, causa, tempo.
c) condição, tempo, finalidade.
d) finalidade, tempo, condição.
e) tempo, causa, finalidade.
06. Considere o trecho: “... que situações do
cotidiano determinam mais reações de
estresse...”.
Transpondo-o para a voz passiva, a forma
verbal passa a ser:
a) são determinadas.
b) foram determinadas.
c) tinham determinado.
d) tinham sido determinadas.
e) eram determinadas.
07. Quanto à ocorrência da crase, a frase
correta é:
a) Refiro-me a recursos práticos que ajudam à
controlar a ansiedade.
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b) Desenvolver, as vezes, o autodomínio é
necessário a manutenção da tranqüilidade nos
momentos difíceis.
c) Frente à frente, eles mantiveram o bom
humor, pois estavam ali à convite do prefeito.
d) Dirijo-me àquela editora que lançará, hoje, às
dez horas, um novo trabalho sobre como
resgatar a qualidade de vida.
e) Chegamos à tempo de fazê-lo esquecer as
preocupações prejudiciais a sua saúde.
08 Considere os trechos:
I. “Também quando algo não corresponde ao
que esperávamos...”
II. “Estudos demonstram que situações do
cotidiano determinam mais reações...”
III. “É lógico que as reações estão dentro de
nós...”
Exerce a função de sujeito a estrutura oracional
destacada apenas em:
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.
09. Considere os trechos:
“Trabalhamos demais.”
“Depende da circunstância.”
“... tudo isso são possíveis fontes de estresse”
“... podemos tentar mudar aquilo que
gostaríamos de ver diferente.”
“... ou, ainda, se necessário, buscar ajuda
especializada.”

Sobre as expressões destacadas, é
INCORRETO afirmar que
a) O termo demais traduz a noção de
intensidade.
b) A palavra que é pronome e introduz uma
estrutura oracional de valor explicativo.
c) A expressão tudo isso resume as possíveis
fontes de estresse anteriormente enumeradas.
d) A expressão da circunstância exerce a
função de complemento.
e) A palavra se é conectivo e pode ser
substituído, sem alteração de sentido, por
caso.
10. Considere os trechos:
Como ___________ haver tantas causas
sociais contribuindo para o aumento da
violência?
Mais de um profissional ___________ o
problema.
Fui eu que ___________ por maior segurança.
___________-se residências mais seguras.
___________ grandes mudanças na vida das
cidades.
Preenche as lacunas de acordo com a norma
culta
a) podem, analisou, optei, constroem, existe.
b) pode, analisou, optei, constrói, existe.
c) podem, analisou, optou, constroem, existem.
d) podem, analisou, optei, constroem, existem.
e) pode, analisou, optei, constroem, existem.

______________________________________________________________________

2ª Parte: REDAÇÃO
LEIA COM ATENÇÃO OS DOIS TEMAS PROPOSTOS, ESCOLHA APENAS UM E DESENVOLVA-O NA
FOLHA DESTINADA À REDAÇÃO, EM APROXIDAMENTE 20 LINHAS. APRESENTE UM TÍTULO PARA
O SEU TEXTO.
IMPORTANTE: O candidato deve:
- manter fidelidade ao tema proposto;
- respeitar a norma culta da língua;
- seguir o sistema ortográfico em vigor;
- desenvolver o texto em prosa;
- apresentar letra legível, usando tinta azul ou preta.
- desenvolver o texto no espaço indicado na FOLHA DE REDAÇÃO,
POIS O RASCUNHO NÃO SERÁ CORRIGIDO.
TEMA I
Nestes tempos de violência e medo, cada um se protege como pode: muros altos, guaritas, fios
eletrificados, câmeras visíveis e carros de serviços de segurança privada circulando ostensivamente.
Desse modo, cria-se a prática do “salve-se quem puder”, isto é, as pessoas se preocupam apenas em
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resolver seus próprios problemas e não procuram saber se o outro está precisando de ajuda. Será essa
uma estratégia eficaz para combater a violência?
Redija um texto, expressando a sua opinião sobre o assunto.
TEMA II
“Atualmente, viver requer uma grande ginástica mental e física.” (PACHECO, Carolina. Jornal
da Paraíba, João Pessoa. p.3 14 jan. 2007. Vida & etc). Para você, essa é uma visão realista da vida
moderna?
Redija um texto, expressando a sua opinião sobre o assunto.
LÍNGUA ESPANHOLA
Texto 1
Las primeras “corridas” en España se celebraron en ocasión de las bodas. La “corrida” más
antigua, según el conde de las Navas, fue en 1080 con motivo del matrimonio en Àvila entre el infante
Sancho de Estrada y doña Urraca Flores. Pero la intervención del toro en la ceremonia nupcial es anterior
y común a la mayor parte de las regiones de España. Gracias a una cantiga de Alfonso el Sabio, y a otros
textos y representaciones artísticas, se puede reproducir bastante fielmente una corrida nupcial. Antes de
la boda, el novio, “corría” un toro y lo conducía a casa de la novia. Los mozos le pasaban con sus capas
y le lanzaban para enfurecerle azagayas y arponcillos, origen muy posible de las banderillas actuales.
Para correr al animal por las calles del pueblo los mozos utilizaban sus capas de vestir, el tradicional
capote español de color gris, casi idéntico al que en su versión roja y amarilla se emplea en las modernas
corridas. En una miniatura de las cantigas de Santa María, la forma como un mozo tiende el capote al
toro tras una valla es idéntica a la del peón actual tras el burladero. La novia tenía también su
intervención. Lo que pretendía el novio con este juego era “poner sus vestidos en contacto con el animal
genésico contacto destinado a transmitir mágicamente la virtud del toro”. Es decir, su potencia para la
reproducción. El velo de la novia, en contacto con la cara del toro, era garantía de que el nuevo
matrimonio tendría hijos. Se escogía, por eso, un toro particularmente bravo, “porque la bravura es, ante
todo, el exponente del hipergenitalismo”. Como se ve, ese factor de la bravura está siempre en el fondo
de la Fiesta. Sin él no existiría la corrida. El rito taurino nupcial, que es de origen medieval de las corridas
de toros, explica, por ejemplo, el actual empleo de la capa, de las banderillas y de la muleta, es decir, de
los instrumentos que se utilizan para ejecutar las principales suertes. La vara deriva más bien, según
algunos historiadores, del alanceo caballeresco. El sacrificio del toro como víctima propiciatoria ofrecido a
los dioses de la reproducción anticipaba que la pareja engendraría hijos. (Luis Maria Ansón. In ABC
Cultural. Madrid . Con adaptación).
11. Las primeras corridas de lo toros ocurrieron
en (el):
a) mil ochocientos ochenta
b) mil ciento ochenta y ocho
c) siglo XI
d) siglo XII
e) siglo XI
12. Según el texto, “El rito taurino nupcial [...]
explica [...] el actual empleo de la capa, de las
banderillas y de la muleta[...]”, significa:
I - Emprego de capas, bandeiras e muleta nas
corridas de touro.
II- O ritual dos touros só era celebrado na Idade
Medieval.

III- Instrumentos empregados para trazer sorte
aos noivos.
Señale la alternativa que está coherente con el
texto:
a) I está correta
b) I y II están correctas
c) III está correcta
d) Solamente la I y III están correctas
e) Todas las alternativas están correctas.
13. En el rictual el toro era símbolo de:
a) burla
b) fuerza
c) fecundidad
d) fidelidad
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e) erotismo
14. “Pero la intervención del toro[...]”, refleja
idea de:
a) conclusión
b) causa
c) consecuencia
d) proporción
e) oposición

16. “Se escogía, por eso, un toro
particularmente bravo [...]”, el término señalado,
morfológicamente, es:
a) pronombre demostrativo masculino singular
b) pronombre personal neutro
c) adjunto adnominal
d) adjetivo demostrativo masculino singular
e) pronombre demostrativo neutro

15. “Para correr al animal por las calles del
pueblo [...]”, el término subrayado puede ser
sustituido adecuadamente por:
a) população
b) povoado
c) sítio
d) distrito
e) vila

17. “[...] en España se celebraron en ocasión de
las bodas”. El verbo destacado está flexionado
en el:
a) pretérito perfecto del indicativo
b) pluscuamperfecto
c) pretérito imperfecto del indicativo
d) pretérito indefinido
e) pretérito imperfecto del subjuntivo

Texto 2
El corazón humano genera tanta presión cuando bombea la sangre, que podría arrojarla hasta
10 metros de distancia.
Con sus aproximadamente 300 gramos de peso, un corazón de un promedio de vida de 70 años
realiza un trabajo suficiente para subir cinco vagones cargados desde el nivel del mar hasta la cima del
monte Everest.
Además, el corazón podría impulsar por las venas, en el tiempo mencionado, alrededor de 15
millones de litros de líquido.
(FLORES y SILVA. Uno modular. Español 2. [s/d], p.34. In: www.quecurioso.com.ar.)
18. Según el texto, el corazón:
a) é o órgão menos importante do corpo
humano
b) Poderia jorrar pelas veias uns cem de litros
de líquido
c) Gera muita pressão ao bombardear o
sangue, podendo atirá-lo a uma distância de
dez metros
d) Pesa meio quilo
e) Está situado na parte direita.
19. “[...] bombea la sangre [...]” es un sustantivo
que cambia de género en español. Señala la
alternativa en que ocurre idéntico fenómeno
lingüístico:
a) origen – árbol – miel – hada – ancla

b) alma – origen – sal – baraja – cráter
c) sal – baraja – puente – hiel – hambre
d) origen – árbol – hada – puente – miércoles
e) origen – iabor – sonrisa – árbol – miel
20. “Además el corazón podría impulsar [...]”, el
verbo subrayado
a) expresa una posibilidad de realización de
acción
b) expresa una acción cuya realización depende
de una condición
c) está empleado para dar sugerencias y
consejos
d) su empleo es siempre obligatorio
e) está flexioando en el futuro simple.

BIOLOGIA
21. Determine as relações apropriadas,
assinalando corretamente a alternativa abaixo:
1. Complexo Golgiense
2. Ribossomos
3. Retículo Endoplasmático Liso
4. Cílios

5. Microvilosidades
6. Locomoção
7. Armazenamento
8. Síntese de proteínas
9. Absorção
10. Síntese de lipídios
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a) 1-7; 2-10; 3-8; 4-9; 5-6
b) 1-7; 2-8; 3-10; 4-6; 5-9
c) 1-8; 2-10; 3-5; 4-9; 5-6
d) 1-10; 2-7; 3-9; 4-6; 5-8
e) 1-3; 2-1; 4-3; 5-10; 3-8
22. Observe a figura a qual representa as fases
do Ciclo Celular e dê como resposta a soma
dos números das opções corretas

(32) na prófase torna-se mais evidente a
duplicação do material genético ocorrido na
interfase na fase S
(01) a organização do núcleo mantém-se
inalterada durante o ciclo de divisão celular
(08) o aspecto do fuso mitótico e a formação da
placa equatorial indicam tratar-se de uma
mitose em células vegetais
(16) na matáfase, os cromossomos apresentam
duas cromátides unidas pelo centrômero
(02) na telófase, o nucléolo é reconstituído.
(04) células nucleadas não apresentam esse
ciclo
a) 40
b) 63
c) 50
d) 26
e) 58
23. Responda V ou F e com base nas suas
respostas, assinale abaixo a alternativa correta.
( ) as glândulas de secreção endócrinas são
aquelas cujos produtos são lançados
diretamente no sangue
( ) na epiderme, encontram-se numerosas
fibras colágenas, elásticas e reticulares
( ) no processo de coagulação, na sua etapa
final, as moléculas de fibrinogênio,
proteínas do sangue, se unem formando
uma rede, o coágulo
( ) uma característica do tecido muscular liso é
apresentar contração controlada pelo sistema
nervoso autônomo

( ) os mediadores químicos são responsáveis
pela transmissão do impulso através das
sinapses
a) V, F, V, F, V
b) V, V, F, V, F
c) V, F, F, V, V
d) V, F, V, V, V
e) F, V, F, F, V
24. Renato, bombeiro, recebeu um chamado
para socorrer uma vítima de afogamento. Ele
tinha a sua disposição três recipientes, nos
quais havia marcados os componentes e suas
respectivas proporções:
No recipiente A →100% de O2
No recipiente B → 95% de O2 e 5 % de CO2
No recipiente C → 80% de N2 e 20 % de CO2
Qual recipiente Renato utilizou e por quê?
a) O A porque o O2 puro induz a medula óssea
a produzir hemácia.
b) O B porque além de apresentar percentagem
de O2 há também CO2 que estimula o bulbo a
reiniciar os movimentos respiratórios.
c) O C porque a taxa de O2 é semelhante à
mesma do ar atmosférico.
d) O A porque o O2 puro repõe as necessidades
respiratórias dos tecidos.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
25. Um estudante de medicina procura um
urologista por apresentar muitas dores ao nível
da região superior da parede posterior do
abdômen, entre a 11ª costela e o processo
transverso da 3ª vértebra lombar, além de
apresentar dificuldade em urinar. Realizados os
exames necessários foi diagnosticado cálculo
renal. Até ser eliminado, o cálculo passou
sucessivamente pelo:
a) rim, bexiga, ureter, uretra.
b) rim, uretra, bexiga, ureter.
c) rim, uretra, ureter, bexiga.
d) rim, ureter, bexiga, uretra.
e) rim, bexiga, uretra, ureter.
26. O estrógeno sintético utilizado na fabricação
de pílulas anticoncepcionais, tem função de:
a) impedir o crescimento do folículo
b) garantir a ocorrência da menstruação
c) bloquear a formação do corpo lúteo
d) mpedir que a ovogônia entre em meiose
e) nenhuma das alternativas anteriores
27. Mariana após sofrer um acidente
automobilístico, apresentou suspeita de
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comprometimento da coluna vertebral. A vítima
deverá ser transportada segundo a orientação
do Dr.Alexandre, deitada e imobilizada. Esse
procedimento visa preservar a integridade da
coluna vertebral, pois no seu interior passa:
a) a medula espinhal, cuja lesão ocasionar
leucemia.
b) conjunto de nervos cranianos que lesados
pode levar a paralisia.
c) a medula óssea cuja lesão pode ocasionar
leucemia.
d) a medula óssea cuja lesão pode ocasionar
paralisia.
e) a medula espinhal, cuja lesão pode levar a
paralisia.
28. Em relação ao tecido conjuntivo, assinale
corretamente:
a) o tecido conjuntivo denso não modelado
apresenta feixes de colágeno paralelo uns aos
outros e alinhados com os fibroblastos.
b) o acúmulo de tecido adiposo não é
influenciado pela idade ou sexo.
c) os tendões representam um exemplo de
tecido conjuntivo denso modelado
d) as cápsulas articulares não apresentam na
sua composição colágeno.
e) apresenta pouco material intercelular.
29. O vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é
o agente etiológico da AIDS (Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida). Este vírus
apresenta as seguintes características:
a) O HIV é um retrovírus envelopado, possui
uma molécula de DNA que fabrica várias
moléculas de RNA.
b) O vírion do HIV apresenta capsídeo que
contém duas moléculas de RNA fita simples e
as enzimas transcriptase reversa e integrase.
c) O HIV é um vírus de RNA, transmitido
mediante convivência social com portadoras de
HIV.
d) O vírion do HIV apresenta duas moléculas de
DNA fita simples e a enzima transcriptase
reversa.
e) O vírion do HIV transmite-se pelo sangue, e
através da integrase transcreve uma cadeia de
RNA.
30. As bactérias são células procariontes que
apresentam, várias estruturas externas e
internas à membrana citoplasmática. Sobre as
bactérias pode-se afirmar.
a) Apresentam citoplasma contendo lisossomos.
b) Presença de núcleo , cromatina condensada.

c) Presença de nucleóide, pois bactérias não
apresentam núcleo.
d) Presença de nucleóide e membrana nuclear.
e) Material genético representado apenas por
moléculas de RNA.
31. Um homem afetado por certa doença, casase com uma mulher normal. Eles têm seis filhos
(três meninas e três meninos); todas as
meninas têm a doença do pai, mas nenhum dos
meninos tem. Qual é a herança sugerida?
a) Autossômica dominante.
b) Ligada ao Y.
c) Recessiva ligada ao X.
d) Dominante ligada ao X.
e) Autossômica recessiva.
32. Considerando apenas dois pares de genes
em heterozigose localizados em cromossomos
não homólogos de um organismo diplóide
(DdEe). Quais os tipos de gametas podem ser
formados e em qual proporção?
a) DD, Dd, EE, Ee. Proporção 1:1:1:1.
b) DE, De, dE, de. Proporção 1:1:1:1.
c) DE, de. Proporção 50%: 50%.
d) DD, EE, DE, ED. Proporção
25%:25%:25%:25%.
e) De, dE, de. . Proporção 75%: 25%.
33. Nos mamíferos o desenvolvimento
embrionário ocorre no interior do útero materno,
as etapas iniciais do desenvolvimento
embrionário até este órgão, compreendem as
seguintes seqüências, respectivamente:
a) Fecundação --- clivagem do zigoto --formação de blastômeros --- mórula --formação de blastócistos --- embrião no útero.
b) Formação de blastômeros --- mórula --formação de blastócistos --- clivagem do zigoto -- embrião no útero.
c) Mórula --- formação de blastócistos --clivagem do zigoto --- Formação de blastômeros
--- embrião no útero.
d) Fecundação --- clivagem do zigoto mórula --formação de blastócistos --- clivagem do zigoto -- Formação de blastômeros --- embrião no
útero.
e) Fecundação --- formação de blastócistos --clivagem do zigoto --- nidação --- embrião no
útero.
34. No aparelho reprodutor masculino, os
testículos são os órgãos produtores de
espermatozóides. A espermiogênese
compreende:
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a) Etapa de diferenciação celular originando
células diplóides, os espermatozóides.
b) Processo de formação de células destinadas
à reprodução, onde verifica-se a divisão dos
espermatozóides.
c) A fase de transformação das espermátides
em espermatozóides.
d) Cada espermatogônia dá origem a um
espermatozóide fértil e três glóbulos polares
não funcionais.
e) Após a espermatogênese, originam-se
organismos diplóides.
35. O homem tem provocado freqüentes
desequilíbrios na natureza, culminando com

diferentes tipos de poluição e o aquecimento
global. O protocolo de Kioto tem sido
considerado a mais importante iniciativa para
reverter os danos provocados pelo aquecimento
global, este acordo internacional inclui:
a) Aumento do efeito estufa e dos níveis dos
oceanos.
b) Maior resfriamento global e aumento da
incidência de câncer de pele.
c) A redução da emissão de CO e outros gases.
d) Redução da produção de chuvas ácidas e
aumento da camada de ozônio.
e) Alterações do curso natural dos rios e
intensificação do efeito estufa.

____________________________________________________________________________________
FÍSICA
36. Considerando a densidade da água 1g/cm3, determine a densidade do óleo no sistema abaixo, onde
água e óleo aparecem em equilíbrio:

hágua

hóle o

(1,5 cm)

(1,8 cm)

a) 10 g/cm3
b) 1x 101 g/cm3
c) 8,33 g/cm3
d) 8,33 x 10-1 g/cm3
e) As alternativas A e C estão corretas
37. Um tubo contendo oxigênio gasoso, sob 10
atm de Pressão, em uma mistura de três gases
também composta por 78% de nitrogênio e 2%
de argônio, qual a pressão parcial do oxigênio?
a) 1,52 x 103 mmHg
b) 1,52 x 104 mmHg
c) 3,8 x 103 mmHg
d) 3,8 x 104 mmHg
e) 3,8 mmHg
38. O quociente TRABALHO sobre PRESSÃO
resulta em qual Grandeza Física?
a) Trabalho
b) Energia
c) Velocidade
d) Volume
e) Área

39. Em um capilar sistêmico, uma hemácia
percorre 3 centímetros em 1,25 minutos. Qual a
velocidade de circulação neste capilar?
a) 0,035 cm/s
b) 0,040 cm/s
c) 0,063 cm/s
d) 25 cm/s
e) 150 cm/s
40. Uma partícula está a 30 centímetros da
origem de um eixo de coordenadas no instante
t0 = 0, e após 4 segundos está a 15 centímetros
desta origem. Qual a função da posição em
relação ao tempo neste movimento?
a) S = 30 – 3,75t
b) S = -15 – 3,75t
c) S = 15 – 3,75t
d) S = 30 – 7,5t
e) S = 15 – 7,5t
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41. Um móvel, com aceleração constante e
trajetória retilínea, tem uma velocidade de 70
cm/s no instante T = 0s, e 150 cm/s no instante
T = 20s. Qual a velocidade do móvel no instante
T = 10s?
a) 52 cm/s
b) 72 cm/s
c) 110 cm/s
d) 152 cm/s
e) 210 cm/s
42. Um bloco de concreto de 5 x 103 Kg,
inicialmente parado, tem sob ele aplicada uma
Força de 5000 N puxando-o horizontalmente,
assim após 5s o bloco chega a uma velocidade
de 10m/s. Qual a variação de Energia cinética
experimentada pelo bloco?
a) 10 Joules
b) 1 x 102 Joules
c) 5 x 102 Joules
d) 5 x 103 Joules
e) 2,5 x 105 Joules

a) 1,66 Dina/cm
b) 2,05 Dina/cm
c) 3,05 Dina/cm
d) 4,05 Dina/cm
e) 5 Dina/cm
44. Um corpo, inicialmente neutro, é eletrizado
positivamente passando a apresentar uma
quantidade de carga de 8 x 10-6 Coulombs. Qual
o número de elétrons perdidos pelo corpo?
a) 2 x 1010 elétrons
b) 2 x 1012 elétrons
c) 2 x 1013 elétrons
d) 5 x 1013 elétrons
e) 5 x 1025 elétrons
45. “ movimento ordenado de elétrons livres no
interior de um condutor metálico” pode ser
considerado conceito para...
a) Vetor elétrico
b) Corrente elétrica
c) Campo elétrico
d) Vetor elétrico ou Campo elétrico
e) Nenhuma das anteriores representa o
enunciado

43. Qual a constante elástica de uma mola que
sofre um alongamento de 12 centímetros sob
ação de uma Força de 20 Dinas?
____________________________________________________________________________________
QUÍMICA
46. Observe a tabela abaixo que apresenta as temperaturas de fusão e de ebulição de algumas
substâncias:
Substância
I
II
III
IV
V

Temperatura de fusão (oC)
590
- 54,3
- 670
1234
234

Temperatura de ebulição (oC)
1570
56,98
48
5790
389

Em relação aos estados físicos das substâncias, a alternativa correta é:
a) II é líquido a 80 oC.
b) I é líquido a 700 oC.
c) III é sólido a 670 oC.
d) IV é gasoso a 100 oC, pois é a ebulição da água.
e) V é gasoso a 250 oC.
47. Dada a afirmação abaixo, marque a
alternativa que preencha as lacunas
corretamente:
“ Uma substância__________é
formada______________, possuindo
apenas___________de um
mesmo____________________
a) simples, átomos, moléculas, elemento.

b) composta, moléculas, átomos, composto.

c) química, elementos, composto, átomos.
d) simples, composto, química, elemento.
e) composta, moléculas, elementos, átomo.
48. Marque a alternativa que melhor interpreta a
representação 5s2
a) O nível “s” do quinto subnível apresenta 2
elétrons.
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b) O subnível “s” do quinto nível apresenta 2
elétrons.
c) Esta representação implica que temos 5
elétrons do tipos s2.
d) O nível “s” apresenta 5 elétrons com 2 spins.
e) Esta é uma representação errada o nível “s”.
49. Indique a alternativa que contém uma
substância polar e apolar, respectivamente:
a) HCl, HBr
b) CCl4, CO2
c) H2S, HSO4
d) NH3, CH4
e) H2O, SO2
50. A densidade absoluta do CO2 aumentará
quando:
a) a temperatura aumentar.
b) a concentração do gás for medida em
temperaturas fixas.
c) a variação da pressão for maior do que a
temperatura ambiente.
d) a concentração de o gás diminuir.
e) a temperatura diminuir.
51. Um estudante FCM encontrou um rótulo de
uma solução que estava escrito: NaOH(aq) 4,0
M. Com relação a este rótulo podemos afirmar
que: (Dados: Na= 23g; O=16g; H=1g)
a) Em cada 1,0 L da solução, encontramos 4
milimoles de NaOH.
b) Esta solução foi preparada com 20g NaOH
em cada 1,0 L de água.
c) Esta solução foi preparada com 80g de
NaOH em cada 100 mL de água.
d) Em cada 1,0 L da solução, encontramos 40g
de NaOH.
e) Esta solução foi preparada com 160g de
NaOH em cada 1,0 L de água.
52. Por uma solução aquosa de um sal de cobre
II contida em uma cuba eletrolítica faz-se
passar, durante 1000 s, uma corrente de 4 A.
Qual a massa de cobre depositada no cátodo?
(Cu = 63,5)

a) 1,32g
b) 6,35g
c) 3,18g
d) 2,64g
e) 1,00g
53. Dos hidrocarbonetos abaixos, qual deles
apresenta a maior cadeia carbônica aberta,
saturada e ramificada?
a) C5H10
b) C5H12
c) C5H8
d) C4H8
e) C3H8
54. Analise as afirmativas:
I – A butanona é isômero de função do
buretaldeído.
II – O metil-propanal é isômero de cadeia da
butanona.
III – O metil-propanal é isômero geométrico da
propanona.
Estão corretas:
a) Apenas I.
b) Apenas II;
c) Apenas III;
d) Todas estão erradas
e) Todas estão corretas
55. Com relação as reações orgânicas, as
alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:
a) As reações de substituições com halogênios
e ácido nítrico podem ocorrer com
hidrocarbonetos alicíclicos.
b) Os halogênios são típicos substituintes metadirigidos
c) Na adição de H – X a uma dupla C = C, o
átomo de H se adiciona ao carbono mais
hidrogenado.
d) Em uma reação de esterificação típica o
oxigênio do ácido sai na forma de água.
e) Os compostos aromáticos sofrem
preferencialmente reações de substituições do
que reações de adições
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