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PROVA DE MATEMÁTICA 

Questão 1 - Na subtração a seguir, a, b e c são algarismos que fazem com que o cálculo esteja correto.  

 

a) Encontre os valores de a, b e c. 

b) Calcule o valor exato de . 

Questão 2 - Em março de 2012, o valor de uma cesta básica era equivalente a 45% do valor do salário 

mínimo na época. Além disso, o valor da mesma cesta básica, em março de 2013, aumentou 25% em 

comparação a março de 2012, enquanto o salário mínimo aumentou somente 10% em relação ao mesmo 

período. Com base nessas informações, responda: 

a) Considerando que o salário mínimo em março de 2012 era de R$ 622,00, qual o valor aproxi-

mado da cesta básica na época? 

b) Em referência a março de 2013, o valor da cesta básica era equivalente a qual percentual do 

salário mínimo? 

Questão 3 - A energia eólica – produzida a partir da força dos ventos – é produzida por grandes turbinas 

em forma de cataventos, chamadas de aerogeradores como mostra a figura a seguir. A energia produzida 

pelos aerogeradores é proporcional ao cubo da velocidade do vento v. Como a velocidade do vento 

aumenta em relação à altitude, aerogeradores mais altos produzem mais energia. 

 

Considere os dados da tabela a seguir, que mostram a relação entre a altura do aerogerador e a velocida-

de do vento numa determina região, e responda às questões. 
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Altura (x) Velocidade (v)
20m 4m/s 
40m 8m/s 
60m 12m/s 

a) Calcule a velocidade do vento correspondente a uma altura de 100m, supondo que a veloci-

dade continue a variar em relação à altura de acordo com os dados da tabela. 

b) Qual é o aumento percentual de energia nesse aerogerador correspondente a um aumento 

de 50% em sua altura? 

Questão 4 - Numa progressão geométrica, o quarto e o sétimo termos são iguais a 4 e 8 respectivamen-

te. Encontre o segundo termo dessa progressão. 

Questão 5 - Considere a equação                               , onde m é um número real. 

a) Encontre as soluções dessa equação para . 

b) Determine os valores de m para os quais a equação não tem solução real. 

Questão 6 - A latitude de um lugar na esfera terrestre é a medida do ângulo entre o plano do equador e 

o raio R, que liga o centro da esfera ao lugar. No equador, a latitude é 0o e ela vai até 90o nos polos norte e 

sul. Sabendo que o raio da Terra é de 6.400 km, calcule o comprimento do círculo polar ártico, que é um 

círculo imaginário localizado, aproximadamente, a 66o de latitude norte. 

(Considere	 3,   sen	33 0,5		 e   cos	33 0,8). 

 
 
Questão 7 - Considere a seguinte equação matricial: 

 

a) Encontre os valores de x e y que satisfazem essa equação, supondo . 

b) Determine os valores de n para os quais a equação matricial não tem solução. 



FACAMP – VESTIBULAR 2014 – MATEMÁTICA, FÍSICA E QUÍMICA – 5 

Questão 8 - Na figura a seguir, O é o centro da circunferência que passa pelos pontos A, B e C. Além disso, 

BÂC= 600, a semirreta é uma bissetriz de BÂC, e o raio da circunferência é igual a 2 cm. Com base 

nessas informações, determine a área da figura sombreada. (Considere 3  

 

Questão 9 - As retas r e s definidas pelas equações                         e                         , respectivamente, são tan-

gentes a uma circunferência nos pontos (-2,6) e (4, -2) como mostrado na figura. 

 

a) Encontre a equação da reta que passa por (-2,6) e é perpendicular à reta r. 

b) Encontre as coordenadas do centro dessa circunferência. 

Questão 10 - Os horários do nascer e do pôr-do-sol variam de região para região e dependem do dia do ano. 

A função                        mede a quantidade de horas de luz solar por dia em função 

de t (número do dia sequencial do ano) em certa região. Considerando que o período da função             é igual 

a 365, determine qual foi o dia em que a quantidade de horas de luz solar foi máxima. 

(Para os cálculos finais, considere                                  ). 
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PROVA DE FÍSICA 

Nas questões abaixo, se necessário, considere g = 10 m/s2. 

Questão 1 - Um carro parte do repouso e se move em linha reta, num movimento uniformemente varia-

do (MUV). O gráfico abaixo mostra a sua posição S em função do tempo t para os três primeiros segundos 

do movimento. 

 

a) Qual é a velocidade média do carro no intervalo de tempo de 1 a 3 segundos? 

b) Qual é o valor da aceleração do carro nesses 3 primeiros segundos? 

Questão 2 - Um bloco é puxado por duas forças externas, conforme mostra a figura. Sabendo que cada 

divisão horizontal e vertical da figura representa 1 N, determine o módulo de . 
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Questão 3 - Em uma usina hidrelétrica, a energia potencial da água acumulada no reservatório é transformada 

em energia cinética num gerador, que por sua vez a converte em energia elétrica. Sabendo-se que potência é 

a taxa de energia por tempo, calcule a potência de um gerador elétrico que está instalado em uma usina com 

queda d’água de 120 m e vazão de 200 m3/s (metros cúbicos por segundo). Considere a densidade da água 

igual a 1000 kg/m3 e que há conservação de energia em todo o processo. 

Questão 4 - Uma esfera A de massa 1 kg está presa por um cabo inextensível de massa desprezível e se en-

contra inicialmente numa posição que forma 90º com a vertical. A esfera é liberada do repouso e cai até atingir 

uma esfera B, de dimensões e massa idênticas à de A, que se encontra inicialmente em repouso, suspensa por 

um cabo inextensível de massa desprezível. Supondo que a colisão seja perfeitamente elástica, qual será a 

velocidade da esfera B imediatamente após a colisão? 

 

Questão 5 - O sistema massa-mola mostrado na figura é composto por um bloco A e por uma mola de cons-

tante elástica k = 200 N/m e massa desprezível. O sistema é esticado de uma distância horizontal x a partir da 

posição de equilíbrio, sendo então liberado para oscilar sobre uma superfície perfeitamente lisa. O gráfico 

mostrado na figura apresenta a energia potencial U do sistema, em joules, em função do tempo t, em segun-

dos. A partir das informações do texto e do gráfico, responda:  

a) Qual o período de oscilação do sistema? 

b) Qual é a amplitude x da oscilação? 
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Questão 6 - Um microprocessador Intel Core i7 3970X, para computadores do tipo desktop, está 

dissipando calor numa taxa de 100 W. Se todo esse calor fosse utilizado para aquecer 1 L de água, quan-

tos segundos seriam necessários para causar uma elevação de 50º na sua temperatura?  

Dados: 1 cal ≈ 4 J, densidade da água d = 1 kg/L e calor específico da água c = 1 cal/g oC. 

Questão 7 - Quando o ângulo de incidência da luz é de 60º em um prisma de vidro, em forma de triângu-

lo equilátero, a luz no seu interior se propaga paralela à base e sai com o mesmo ângulo. Qual é o índice 

de refração do vidro? 

O prisma está envolto em ar (n = 1). 

 
 

θ 30o 45o 60o 

sen θ 1
2 √2

2 √3
2 

cos θ √3
2 √2

2 1
2 

 
Questão 8 - O perigo de um choque elétrico no corpo humano não está na diferença de potencial (voltagem) 

em si, mas na intensidade da corrente elétrica e no caminho que ela percorre. A figura a seguir mostra um 

modelo simplificado das resistências elétricas de partes do corpo de uma pessoa descalça sobre um piso mo-

lhado, sendo submetido a uma diferença de potencial V entre uma 

das mãos e os dois pés. 

Se a diferença de potencial V entre os pontos A e B é de 120 V, 

qual o valor da corrente elétrica que atravessa essa pessoa? 
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PROVA DE QUÍMICA 

Questão 1 - A tabela abaixo apresenta os limites máximos de algumas substâncias minerais em 100mL de 

água comercializada para consumo humano, estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária: 

Substância Massa (mg)/100mL de água

Cálcio 25 

Magnésio 6,5 

Potássio 50 

Sódio 60 

Calcule a quantidade máxima, em massa, de cálcio e potássio para uma embalagem de 500 ml de água mineral. 

Questão 2 - O mercúrio é um metal pesado e tem sido utilizado há mais de 150 anos como matéria-prima 

para restaurações dentárias. O amálgama odontológico é a liga metálica utilizada nas restaurações e con-

tém: mercúrio, prata, estanho e cobre. Sua fórmula é dependente dos fabricantes, podendo, por exem-

plo, ter a seguinte composição em massa: 65% de prata, 25% de estanho, 4% de cobre, 2% de zinco e 2% 

de mercúrio. O elemento químico mercúrio apresenta número atômico igual a 80 e massa atômica igual a 

aproximadamente 200u. Responda: 

a) Escreva o símbolo químico do mercúrio e diga quantos prótons possui esse elemento. 

b) Calcule a quantidade, em mol, de mercúrio presente em 5g de amálgama. 

Questão 3 - O chocolate é um alimento muito apreciado no mundo todo. Ele é constituído por mais de 300 

substâncias, sendo 60% carboidratos, 30% gorduras e 8% proteínas. Dentre as várias substâncias nutritivas, 

encontram-se minerais – como ferro, potássio, magnésio, cálcio, fósforo, sódio, cobre e zinco – e vitaminas – 

como A, B1, B2, B3 e E. No entanto, o chocolate também contém substâncias não nutritivas, como a fenileti-

lamina. O aumento da concentração de feniletilamina no sistema nervoso central pode provocar a liberação 

de dopamina e noradrenalina, responsáveis pela sensação de bem-estar e de felicidade. 

a) A partir da fórmula estrutural da feniletilamina abaixo, calcule a sua massa molar. 

b) Quais as funções orgânicas contidas na molécula de feniletilamina? 

Dados: Massas molares (g/mol): C =12; H = 1 e N = 14 

Feniletilamina: 
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Questão 4 - Os aterros sanitários preparados para receberem resíduos sólidos domésticos normalmente 

geram uma grande quantidade de biogás, oriundo da decomposição da matéria orgânica. A composição 

do biogás pode variar de acordo com as características dos resíduos orgânicos, mas é basicamente cons-

tituído por metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), nitrogênio (N2), hidrogênio (H2), oxigênio (O2) e gás 

sulfídrico (H2S), esse último responsável pelo odor desagradável dos resíduos em decomposição. No Bra-

sil, o biogás possui uma alta concentração de CH4 e CO2, que são gases de efeito estufa. No entanto, o CH4 

tem um potencial de aquecimento global aproximadamente 20 vezes maior do que o CO2. Por esse moti-

vo, os aterros sanitários que não possuem um sistema de aproveitamento do biogás realizam a queima 

do metano, evitando que esse gás possa atingir a atmosfera. 

CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(l) 

A partir dos valores das entalpias das ligações indicadas na tabela abaixo, calcule a variação de entalpia 

(ΔHreação) da reação de combustão de um mol de metano. 

Ligação Entalpia (kJ/mol) Ligação Entalpia (kJ/mol) 
H–H 432 C–O 360 
O=O 494 C=O 799 
O–H 460 C–C 347 
C–H 410 C=C 611 

Questão 5 - Um estudante de química necessita realizar uma reação sob atmosfera não reativa e precisa 

identificar o gás argônio dentre três opções no laboratório. O estudante decidiu calcular a densidade dos 

gases através de algumas medidas simples, mantendo a temperatura ambiente a 20º C, sob pressão de 1 

atm. Para a experiência, utilizou um cilindro de volume igual a 2,0 x 103 cm3 e com massa igual a 754,0 g, 

quando vazio. Encheu o cilindro com o gás (A) e observou uma massa igual a 757,4 g; com o gás (B) o 

cilindro passou a ter massa igual a 756,0 g; e com o gás (C) possui massa igual a 755,0 g. 

a) Calcule a densidade dos gases (A), (B) e (C). 

b) Sabendo-se que o argônio possui densidade igual 1,7 kg/m3, nas mesmas condições de tem-

peratura e pressão, qual dos gases (A), (B) ou (C) corresponde ao gás argônio? 

Questão 6 - Óxidos ácidos são óxidos que reagem com água formando ácidos. São normalmente gasosos 

à temperatura ambiente e encontram-se na atmosfera em diferentes concentrações, sendo responsáveis 

pela variação da acidez das chuvas: quanto maior as concentrações, mais ácidas serão as chuvas.  

a) Escreva a reação do CO2, um óxido ácido, com água. 

b) Calcule a concentração de ácido na solução resultante da reação de 44kg de CO2, com 

38 L de água, num sistema fechado, considerando que o ácido formado praticamente não se 

dissocia e que a reação é completa. Assuma densidade da água = 1kg/L. 

Dados: Massas molares (g/mol): C =12; O = 16 e H = 1 
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Questão 7 - O gás SO2 é liberado na atmosfera por emissões vulcânicas, processos industriais que contenham 

enxofre, fabricação de fertilizantes e ácido sulfúrico, fabricação de alumínio e aço e até mesmo por emissão 

veicular, quando o combustível contém enxofre. Na reação de formação do trióxido de enxofre em laborató-

rio, introduziram-se 2,0 mols de SO2 e 1,0 mol de O2 num recipiente fechado e, após o equilíbrio ser atingido, 

verificou-se que 80% do SO2 inicial reagiram com o oxigênio para a formação do SO3. 

2 SO2 (g) + O2 (g)  2 SO3 (g) 

Sabendo-se que a pressão total do sistema é 2,2 atm, calcule o valor de Kp (constante de equilíbrio em 

termos de pressão parcial das substâncias). 

Questão 8 – O alumínio é um metal com muitas utilizações, tais como na construção civil, em carrocerias 

de automóveis, embarcações e fuselagens de aviões, em eletroeletrônica, na indústria petroquímica e 

metalúrgica, em panelas, papel alumínio entre outras. No entanto, o alumínio, cuja massa atômica é 27 u, 

não aparece na sua forma elementar (Al(s)) na natureza, apenas combinado com outros elementos, for-

mando compostos como os minérios. O principal minério de alumínio é a bauxita, que contém óxido de 

alumínio (Al2O3) e diversas impurezas. Um processo antigo de produção de alumínio era a eletrólise da 

bauxita purificada, a mais de 2000°C, temperatura de fusão do Al2O3. Qual o tempo necessário para a ob-

tenção de 270 g de alumínio metálico, a partir de bauxita purificada fundida, numa cuba onde passa uma 

corrente elétrica de 20 A?  

Dado: Carga do elétron: 1,6 x 10-19 C 




