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PROVA DE MATEMÁTICA 
 

INSTRUÇÕES 
 
 

Nesta prova, você deverá resolver as 10 questões propostas, respeitando  
as instruções abaixo: 

 
1 

Você receberá um caderno de respostas. Nesse caderno, você deverá redigir a resolução 
das questões no espaço indicado para cada questão. 

 
2 

A resolução das questões poderá ser feita a lápis. Entretanto, os resultados finais deverão 
necessariamente ser escritos com caneta azul ou preta.  

 
3 

Respostas que contenham apenas o resultado final não serão consideradas.  
 

4 
A duração total da prova, incluindo as provas de Física e Química, é de quatro (4) horas. 

 
5 

Os rascunhos não serão considerados para efeito de correção. 
 

6 
Você somente poderá deixar a sala depois de decorrido 

 o tempo de duas (2) horas a partir do horário de início da prova. 
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Questão 1 - O gráfico a seguir mostra a evolução do percentual de vendas no mercado de 

smartphones no mundo e uma previsão até 2013. 

 

a) Em que ano as marcas Apple e Nokia passaram, juntas, a obter mais do que 50% do 

mercado de smartphones?  

b) De acordo com as informações no gráfico, em que ano pode-se afirmar que o crescimento da 

Apple foi mais significativo? 

Questão 2 - No ano 2000, o total de veículos circulando no país foi estimado em 30 milhões. Em 

2010, esse número subiu para 65 milhões. 

a) Se essa quantidade continuar aumentando linearmente, qual será a quantidade de veículos 

circulando no país em 2021?  

b) A frota de veículos em 2010 emitiu aproximadamente 170 milhões de toneladas de CO2 na 

atmosfera. Com base apenas nessa informação e no aumento da frota previsto no item (a), 

quantas toneladas de CO2 serão lançadas na atmosfera em 2021?  

Questão 3 - A tabela a seguir mostra, em reais, a cotação do dólar e do euro em um período do mês 

de setembro deste ano. Suponha que uma pessoa tenha uma quantia em euros e decida trocá-los por 

dólares. Somente com base nas informações da tabela, responda: 

 Dólar Euro

20/09/2011 1,70 2,50 

21/09/2011 1,80 2,40 

22/09/2011 1,90 2,50 

23/09/2011 1,90 2,60 

Obs: valores aproximados 

a) Qual foi o dia menos vantajoso para a troca, supondo que a venda dos euros e a compra dos 

dólares tenha sido feita no mesmo dia? Justifique com cálculos. 
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b) Suponha, numa outra situação, que a troca tenha sido feita em dias diferentes, ou seja, os 

euros foram vendidos em um dia, e os dólares comprados em outro. Nessa situação, quais 

foram os dias, o da venda e o da compra, mais vantajosos para essa operação? Justifique 

com cálculos. 

 

Questão 4 - Duas pistas de corrida circulares são dispostas conforme a figura a seguir. A maior tem 

600 metros de comprimento e a menor tem 400 metros. Dois amigos, Paulo e Júlia, partem, ao 

mesmo tempo, da linha de partida . Paulo decide correr na pista maior e mantém uma velocidade 

constante de 240 m/min enquanto Júlia decide correr na menor a uma velocidade constante de 

120 m/min. Depois de quantos minutos Paulo e Júlia voltam a cruzar, ao mesmo tempo, a linha de 

partida? 

 

 

Questão 5 - Recentemente, uma pesquisa feita com alunos que cursaram em 2010 o ensino 

fundamental em escolas públicas e particulares do país, mostrou que menos da metade (43%) das 

crianças aprendeu o mínimo do que era esperado no conteúdo de matemática para este nível do ensino. A 

pesquisa também mostrou que o percentual de alunos nas escolas públicas que conseguiram aprender o 

mínimo esperado foi somente de 33% enquanto nas particulares esse percentual foi de 73%. 

Considerando que o total de alunos no país no ensino fundamental em 2010 era de 16 milhões, quantos 

desses alunos, que cursaram escolas públicas, não conseguiram aprender o mínimo esperado?  
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Questão 6 - Seja  um número real e  a seguinte matriz: 

							2 1
1 			2 1
0 0 1

 

a) Para 1, encontre os valores de  que satisfazem a equação det 0. 

b) Para quais valores de , a equação det 0 tem infinitas soluções? 

 

Questão 7 - Seja  uma função de →  tal que 2 1 , 0 0 e 

1 1. Essa função é conhecida como “função de Fibonacci” em homenagem a Leonardo 

Fibonacci, matemático italiano do séc. XII, considerado um dos maiores matemáticos da Idade 

Média.  

a) Calcule 4 .  

b) Sabendo que 42 	267.914.296, qual o valor da soma 1 2 ⋯ 40  ? 

 

Questão 8 - A curva ilustrada na figura a seguir é uma elipse de equação 16 25 400. Os 

pontos 3,0  e 3,0 , indicados na figura, são os chamados focos dessa elipse. Uma importante 

propriedade envolvendo os focos das elipses é a seguinte: se  é um ponto qualquer da elipse, 

então, a soma das distâncias de  a cada um dos focos é sempre constante. Calcule, a partir dessas 

informações, o perímetro do triângulo . 

 

 

Questão 9 - Encontre todas as soluções da equação 2cos sen 2 no intervalo 0, 3 . 
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Questão 10 - Uma fábrica de papel decidiu investir numa campanha de reflorestamento e, para isto, 

criou um adesivo, que representa uma árvore, para ser usado nas embalagens de seus produtos. O 

adesivo, conforme a figura a seguir, é composto por dois triângulos equiláteros de bases paralelas e 

estão no interior de uma circunferência de raio  e centro . Além disso, o triângulo  tem área 

igual à √3 cm2, e o vértice  do triângulo	  está no ponto médio de . 

 

a) Calcule a medida do raio da circunferência. 

b) Calcule o custo de impressão de cada adesivo, supondo que o custo de impressão depende 

somente da área (sombreada) dos triângulos e é de R$ 0,50 por cm2.  

(Considere, se necessário, √5 2,2    
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PROVA DE FÍSICA 
 

INSTRUÇÕES 
 
 

Nesta prova, você deverá resolver as 08 questões propostas, respeitando  
as instruções abaixo: 

 
1 

Você receberá um caderno de respostas. Nesse caderno, você deverá redigir a resolução 
das questões no espaço indicado para cada questão. 

 
2 

A resolução das questões poderá ser feita a lápis. Entretanto, os resultados finais deverão 
necessariamente ser escritos com caneta azul ou preta.  

 
3 

Respostas que contenham apenas o resultado final não serão consideradas.  
 

4 
A duração total da prova, incluindo as provas de Matemática e Química, é de  

quatro (4) horas. 
 

5 
Os rascunhos não serão considerados para efeito de correção. 

 
6 

Você somente poderá deixar a sala depois de decorrido 
 o tempo de duas (2) horas a partir do horário de início da prova. 
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Nas questões abaixo, considere g = 10 m/s2. 

Questão 1 - Numa pista de decolagem, um avião parte do repouso mantendo aceleração constante. 

Após 20 segundos, o avião atinge 120 m/s e decola. 

a) Qual é a aceleração do avião na pista durante a decolagem? 

b) Qual a distância percorrida na pista até o avião decolar? 

Questão 2 - A energia cinética (EC) de um corpo está relacionada à velocidade desse corpo, 

enquanto a energia potencial gravitacional (EP) desse mesmo corpo está associada à sua posição em 

relação a um ponto de referência, que podemos assumir como sendo o chão.  

A figura abaixo apresenta uma situação em que um bloco se encontra em repouso no alto de uma 

rampa, sendo sua energia potencial gravitacional nesse ponto EP = 50 J.  

 

 
 

a) Considerando que a massa do bloco é de 2,5 kg, qual é a altura em que ele se encontra no 

ponto A? 

b) Preencha a tabela abaixo com os valores da energia cinética (EC) e potencial (EP) do corpo 

nas várias posições à medida que ele desce, sem dissipação, pela rampa. 

 

Posição EC EP 

A  50 J 

B 20 J  

C   

D   
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Questão 3 - A aceleração de um objeto de massa 0,25 kg em função da força aplicada é mostrada 

no gráfico a seguir. Qual é o valor de a1? 

 
 
 
Questão 4 - Um litro de água, inicialmente a 10o C, é levado à fervura em um fogão alimentado 

com gás natural. A influência do recipiente pode ser desprezada. 

a) Quantas calorias foram fornecidas à água?  

b) Quantos gramas de gás são necessários para ferver a água do item anterior? Considere que 

25% do calor gerado na queima do gás são perdidos para a atmosfera.  

Dados:  

calor específico da água = 1 cal/g·oC;    densidade da água = 1 kg/L; 

calor de combustão do gás natural = 12.000 kcal/kg. 

Questão 5 - Três blocos de materiais diferentes e de mesmo volume são colocados dentro de um 

tanque de água e atingem as posições de equilíbrio mostradas na figura. 

 

a) Quais são os blocos que têm a menor e a maior densidade? 

b) Se o volume dos blocos é 6,0 X 10-3 m3, qual é o peso do bloco C, que está com 2/3 do seu 

volume submerso? 

Dado: densidade da água = 1,0 X 103 kg/m3. 
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Questão 6 - Uma garrafa de massa m1 = 0,2 kg está presa por um fio a uma bolinha de massa 

m2 = 0,1 kg. O fio passa por um tubo como mostra a figura (a). A bolinha é, então, colocada para 

girar, formando um círculo de 20 cm de raio, figura (b). Qual deve ser a velocidade escalar de 

rotação (não nula) da bolinha para manter a garrafa em repouso?  

 
 
Questão 7 - Um tremor de terra produz ondas de vibração mecânica que se espalham a partir do 

ponto central do tremor (epicentro do tremor). Um dos tipos de ondas produzido é chamado de onda 

P, e é a primeira a ser sentida. Outro tipo de onda produzida é chamado de onda S e é mais lenta que 

a onda P. Tanto a onda P quanto a onda S são produzidas simultaneamente e se deslocam com 

velocidades de módulo constante. Essas ondas podem ser detectadas por um sismógrafo, que 

registra a passagem das ondas P e S ao longo do tempo, conforme o padrão mostrado na figura. 

Conhecendo-se o intervalo de tempo entre a chegada da onda P e da onda S no sismógrafo, e as 

velocidades escalares das ondas P e S, é possível saber a distância ao epicentro do tremor. 

Suponha que as velocidades escalares das ondas P e S sejam, respectivamente, 500 m/s e 400 m/s. 

Se o intervalo de tempo entre as ondas, registrado no sismógrafo, for de 12 s, a que distância se 

encontra o epicentro do tremor? 
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Questão 8 - A figura a seguir mostra a instalação elétrica de uma sala, que é alimentada por uma 

rede elétrica de 100 V. Essa sala tem dois pontos de luz com lâmpadas fluorescentes compactas e 

duas tomadas, onde estão ligadas uma TV LCD e um ventilador, cujas potências estão indicadas. 

a) Os pontos de luz e as tomadas estão ligados em série ou em paralelo? Justifique. 

b) Essa sala é utilizada em média 10 horas por dia, com todos os aparelhos e lâmpadas ligadas. 

Se o custo da energia elétrica é de aproximadamente 50 centavos por kW·h, qual é o gasto 

em Reais da energia elétrica em 30 dias? 
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PROVA DE QUÍMICA 
 

INSTRUÇÕES 
 
 

Nesta prova, você deverá resolver as 08 questões propostas, respeitando  
as instruções abaixo: 

 
1 

Você receberá um caderno de respostas. Nesse caderno, você deverá redigir a resolução 
das questões no espaço indicado para cada questão. 

 
2 

A resolução das questões poderá ser feita a lápis. Entretanto, os resultados finais deverão 
necessariamente ser escritos com caneta azul ou preta.  

 
3 

Respostas que contenham apenas o resultado final não serão consideradas.  
 

4 
A duração total da prova, incluindo as provas de Matemática e Física, é de 

quatro (4) horas. 
 

5 
Os rascunhos não serão considerados para efeito de correção. 

 
6 

Você somente poderá deixar a sala depois de decorrido 
 o tempo de duas (2) horas a partir do horário de início da prova. 
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Questão 1 - A tabela abaixo apresenta, à pressão normal, dados de pontos de fusão (PF), pontos de 

ebulição (PE), densidade e solubilidade em água das substâncias A, B, C e D. 

Substância PF (°C) PE (°C) 
Densidade a 
20°C (g/cm3) 

Solubilidade em 
água a 20°C 

A 120 185 2,5 insolúvel 

B -20 15 0,1 insolúvel 

C -40 70 0,8 insolúvel 

D 10 102 1,1 solúvel 

 

Se a temperatura ambiente for de 20°C, à pressão normal, responda: 

a) Qual substância da tabela está no estado sólido? 

b) Se misturarmos água e as substâncias C e D, haverá formação de duas fases. Qual a 

composição da fase inferior e da superior? 

Questão 2 - A equação abaixo representa a oxidação de um álcool secundário, na qual o agente 

oxidante é o hipoclorito de sódio (NaClO): 

 

 
Dê o nome oficial de reagente e produtos nesta reação. Verifique se um dos dois compostos 

orgânicos tem isômeros ópticos. Justifique. 

Questão 3 - Ao nível do mar, quando adicionamos sal de cozinha à água com gelo, o gelo entrará 

em fusão a uma temperatura mais baixa do que 0°C. Este efeito de queda da temperatura de fusão é 

chamado efeito crioscópico e pode ser usado na prática quando queremos gelar refrigerantes, por 

exemplo, dispondo apenas de gelo. Se forem preparados 5L de solução com água e 585g de NaCl e 

adicionadas pedras de gelo, responda: 

a) Qual será a concentração de sal em mol/L?  

b) Se adicionarmos o mesmo número de mols de açúcar (C12H22O11), ao invés do sal, o efeito 

de queda da temperatura de fusão será o mesmo? Justifique. 

 

Dados: Massas molares (g/mol): C=12; H=1; O=16; Na=23 e Cl=35,5 
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Questão 4 - A tabela abaixo apresenta as constantes de equilíbrio da ionização de alguns ácidos 

(Ka), a 25°C. Esses valores, assim como o grau de ionização (), definido como a razão entre o 

número de moléculas ionizadas e número de moléculas dissolvidas, nos dão uma ideia da força dos 

ácidos. 

Nome Fórmula estrutural Ka (constante ácida) 

Ácido cianídrico HCN 6,0x10-10 

Ácido nitroso HNO2 6,0x10-6 

Ácido fórmico HCOOH 1,8x10-4 

Ácido acético CH3COOH 1,8x10-5 

Ácido benzóico C6H5COOH 6,6x10-5 

 
Escreva a reação de ionização do ácido mais fraco da tabela  e calcule o grau de ionização (), se 

forem dissolvidos 0,015 mols do ácido para um litro de solução aquosa. 

Questão 5 - A datação por carbono 14 (6C
14) é uma maneira de determinar a idade de certos 

artefatos arqueológicos de origem biológica com até 50 mil anos. A relação de carbono 12 (6C
12) 

pela de carbono 14 no ar e em todos os seres vivos mantém-se constante durante quase todo o 

tempo. Os átomos de carbono 14 estão sempre decaindo, mas são substituídos por novos átomos de 

carbono 14, sempre em uma taxa constante. Assim que um organismo morre, ele para de absorver 

novos átomos de carbono e a relação de carbono 12 por carbono 14 começa a mudar. Numa 

amostra, a meia-vida do carbono 14 é de 5.700 anos, enquanto a quantidade de carbono 12, por 

outro lado, permanece constante.  

a) Qual a diferença em termos de partículas subatômicas entre um átomo de carbono 14 e outro 

de carbono 12? 

b) O que significa tempo de meia-vida? Use as informações do texto para exemplificar. 

Questão 6 - Um experimento de química bastante difundido consiste em recortar uma placa de 

cobre na forma de uma árvore de natal e emergi-la em uma solução diluída de nitrato de prata 

(AgNO3). Com o passar do tempo, deposita-se sobre o metal uma camada prateada de belo efeito 

visual. Escreva a reação química balanceada que ocorre nesse experimento e diga que tipo de reação 

química ele pretende ilustrar. 
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Questão 7 - A queima de zinco metálico pode ser representada pela reação abaixo: 

2 Zn + O2                2 ZnO 

 

Se essa reação for feita em um recipiente fechado de 1L, inicialmente a 27°C e 1atm de pressão, 
haverá oxigênio suficiente para queimar 260 mg de Zn? Assuma que a constante universal dos 
gases ideais é 0,08 atm.L.mol-1.K-1, que o ar contém 20% de oxigênio e que a massa molar do zinco 
é 65 g/mol. 

Questão 8 - Mais que dar sabor aos alimentos, o ácido acético, componente mais importante do 

vinagre, tem funções que podem facilitar o dia a dia, como neutralizador de odores, amaciante de 

carnes etc. A legislação brasileira estabelece que o vinagre deve ter  entre 4% e 6% em massa, de 

ácido acético. 

Para fazer o controle de qualidade de um vinagre, um químico fez a titulação de 10mL do vinagre 

com solução 0,02 mol/L de NaOH. Foram gastos 25 mL da solução de NaOH para a neutralização 

total do ácido acético presente na amostra. Escreva a reação química que ocorreu no processo de 

titulação e diga se esse produto está de acordo com a legislação brasileira. Justifique com cálculos. 

Dados: Massas Molares (g/mol): C=12; O=16; H=1. Considere a densidade do vinagre igual à 

densidade da água. 

  




