
REDAÇÃO, FÍSICA 
E QUÍMICA 

1. Só abra a prova quando o fiscal autorizar.

2. Nesta prova, você deverá fazer uma REDAÇÃO respeitando a proposta apresenta-

da e resolver 30 questões de múltipla escolha, sendo 15 questões de FÍSICA e 15 

questões de QUÍMICA.

3. Para cada questão de múltipla escolha, há 5 alternativas, devendo ser marcada 

apenas uma.

4. Você receberá um caderno de resposta no qual você deverá redigir a versão final 

de sua redação. Você também receberá um talão de respostas para as questões 

de múltipla escolha. Preencha completamente o alvéolo, utilizando caneta (azul 

ou preta). NÃO disponibilizaremos outro caderno/talão no caso de rasura ou 

dano causado pelo candidato.

5. A duração total da prova é de 4 horas.

6. Você somente poderá deixar a sala depois de decorrido o tempo de 2 horas a 

partir do horário de início da prova.

INSTRUÇÕES

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHARIA MECÂNICA
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FÍSICA
Nas questões a seguir, assuma g = 10 m/s2.

QUESTÃO 1

Duas esferas de pesos diferentes iniciam um movimento 
de queda livre no mesmo instante. A esfera A, que é a mais 
pesada, é lançada com uma velocidade inicial para baixo, 
enquanto a esfera B parte do repouso. Assinale a alternati-
va que melhor representa o gráfico da velocidade × tempo 
dessas esferas. Desepreze a resistência do ar.

A)

D)

B)

E)

C)

QUESTÃO 2

A tabela a seguir fornece, para alguns instantes de tempo, 
a velocidade de uma partícula que se desloca em linha reta, 
com movimento uniforme, a partir de t = 0.

t(s) 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

v(m/s) 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0

Qual é a velocidade da partícula no instante t = 0?

A) 0,0 m/s

B) 1,0 m/s

C) 2 m/s

D) 3 m/s

E) 5 m/s

QUESTÃO 3

Ao realizar um teste de eficiência dos freios de um auto-
móvel, observou-se que se o automóvel estiver trafegando 
a 72 km/h e frear, ele ainda percorrerá uma distância de 
25 m até parar. Calcule o módulo da aceleração do carro 
durante a frenagem, considerando-a constante.

A) 16 m/s2

B) 3 m/s2

C) 25 m/s2

D) 100 m/s2

E) 8 m/s2

QUESTÃO 4

Os dispositivos de navegação encontrados em automóveis 
e smartphones utilizam o sistema de posicionamento global 
via satélite, mais conhecido como GPS. Esse sistema fun-
ciona com uma constelação de 24 satélites posicionados 
de forma a cobrir totalmente o globo terrestre. Cada um 
desses satélites completa uma órbita, de raio aproximado 
de 24.000 km, a cada 12 horas. Qual a velocidade de rotação 
desses satélites em volta da Terra? 

Use π = 3

A) 9.800 km/h

B) 12.000 km/h

C) 1.000 km/h

D) 24.000 km/h

E) zero

REDAÇÃO
A partir das referências apresentadas, redija uma dissertação sobre a Importância das Energias Alternativas.

“A temperatura do planeta subirá quase 5 graus Celsius até 2100, afirma a previsão mais pessimista do novo relatório do Pai-
nel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. ‘Para limitar a mudança climática é necessário reduzir substancialmente 
e de forma duradoura a emissão de gases do efeito estufa’, afirma Thomas Stocker, vice-presidente do painel” (UOL, 27/09/2013)

“Os líderes políticos do G-7, Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, França, Reino Unido e Itália anunciaram no dia 8, a 
intenção de banir os combustíveis fósseis até 2100. O objetivo de limitar o aquecimento global passa pelo abandono do car-
vão e do petróleo, que são as grandes matrizes energéticas do mundo” (Estadão, 08/06/2015)

“Mais de vinte instituições científicas sugerem uma estratégia em três pontos para “descarbonizar” as matrizes energéticas: 
(1) eficiência energética (2) eletricidade e (3) combustíveis alternativos” (Terra, 08/07/2014)
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QUESTÃO 5

Um corpo de massa 50 kg está se movendo em linha reta na 
horizontal, com uma velocidade uniforme de 20 m/s, quan-
do uma força constante de 80 N passa a atuar sobre ele 
no sentido contrário ao do seu movimento. A partir desse 
momento, em quanto tempo o corpo irá atingir o repouso?

A) 12,5 s

B) 14 s

C) 15 s

D) 18 s

E) 17 s

QUESTÃO 6

Um helicóptero está fazendo um movimento vertical em 
relação ao solo, transportando uma carga de massa m = 
100 kg, presa a um cabo de aço como mostra a figura. O 
cabo é inextensível e de massa desprezível. Considerando 
um instante no qual o helicóptero tem aceleração vertical 
e para cima, com módulo de 2 m/s2, assinale a alternativa 
que fornece o módulo da força de tração no cabo.

A) 200 N

B) 1000 N

C) 800 N

D) 1200 N

E) 1800 N

QUESTÃO 7

Um bloco de massa m = 50 g é liberado a partir do repouso 
de uma altura h = 1 m e desliza sobre uma superfície sem 
atrito, até comprimir uma mola ideal de constante elástica 
k = 100 N/m. Assinale a alternativa que dá a deformação 
máxima sofrida pela mola, pela ação do bloco.

A) 10 cm

B) 15 cm

C) 10 m

D) 20 cm

E) 1 m

QUESTÃO 8

Três blocos de materiais diferentes e mesmo volume são 
colocados dentro de um tanque de água e atingem as posi-
ções de equilíbrio mostradas na figura. Qual das afirmativas 
abaixo é correta? 

A) Densidade de A < Densidade de B < Densidade de C

B) Densidade de B < Densidade de A < Densidade de C

C) Densidade de B < Densidade de C < Densidade de A

D) Densidade de C < Densidade de B < Densidade de A

E)  Todos os blocos possuem a mesma densidade

QUESTÃO 9

Para aumentar o conforto e a segurança em um automóvel, 
há sistemas hidráulicos que têm a função de ampliar a força 
exercida pelo motorista, como por exemplo, no volante de 
direção e no acionamento dos freios. Essa amplificação de 
força é baseada na Lei ou Princípio de Pascal, cuja aplicação 
é ilustrada pelo sistema com dois êmbolos mostrado na 
figura a seguir. 

As áreas dos êmbolos são A1 = 10 cm2 e A2 = 50 cm2. As 
forças de atrito, a compressibilidade do fluido e a ação da 
gravidade podem ser desprezadas. Qual o módulo da força 
F2 se a força aplicada F1 tem módulo de 30 N?

A) 300 N

B) 150 N

C) 120 N

D) 600 N

E) 1200 N

QUESTÃO 10

Um submarino está a 100 m de profundidade no mar. Qual é 
a força exercida pela água sobre uma janela de observação 
desse submarino, considerando que essa janela é circular e 
tem raio de 10 cm? Considere a densidade da água igual a 
1 × 103 kg/m3. Use π = 3.
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A) 2 x 105 N

B) 3 x 104 N

C) 2 x 104 N

D) 4 x 104 N

E) 6 x 104 N

QUESTÃO 11

O gráfico a seguir mostra o diagrama Pressão-Volume de 
um gás ideal. Qual é o trabalho realizado por esse gás no 
processo ABCD?

A) 2PoVo

B) 5PoVo

C) PoVo

D) 4PoVo

E) 3PoVo

QUESTÃO 12

Um estudante dispõe de 4 resistores idênticos de 1 Ω e deve 
montar uma associação com todos eles, de forma que a re-
sistência equivalente seja igual a 1 Ω. Qual das associações 
a seguir ele deve montar?

A)

E)

B)

D)

C)

QUESTÃO 13

No circuito da figura a seguir, o amperímetro A marca 1 A. 
Qual o valor da resistência R? O amperímetro tem resis-
tência interna desprezível.

A) 3 Ω

B) 6 Ω

C) 9 Ω

D) 12 Ω

E) 24 Ω

QUESTÃO 14

Duas cargas elétricas de mesmo módulo q e sinais contrá-
rios são fixadas numa região livre da influência de outras 
cargas, confome mostrado abaixo. Assinale a figura que re-
presenta a direção do campo elétrico resultante no ponto p, 
localizado em uma posição equidistante das duas cargas.

A)

D)

B)

E)

C)

QUESTÃO 15

Uma moeda se encontra no fundo de um tanque cheio de 
líquido. Um raio de luz partindo da moeda atravessa o líqui-
do e chega à interface líquido-ar, passando a se mover ao 
longo da superfície do líquido, conforme a figura a seguir. 
Sabendo-se que a velocidade da luz no vácuo é de 3,0 X 
108 m/s, qual a velocidade da luz no líquido? Considere o 
índice de refração do ar igual a 1.
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A) 2,4 x 108 m/s

B) 3,0 x 108 m/s

C) 1,8 x 108 m/s

D) 1,2 x 108 m/s

E) 1,5 x 108 m/s

QUÍMICA
QUESTÃO 16

Os elementos do grupo 18 (VIIIA) da tabela periódica são 
os gases nobres que se caracterizam por serem monoatô-
micos e pouco reativos.  Assinale a alternativa que contém 
apenas gases nobres:

A) He, H2, N2

B) He, Ar, Ne

C) H2, Ar, Cl2

D) Ar, Na, Fe

E) Ne, F2, Ni

QUESTÃO 17

O 235U e 238U são isótopos, com número atômico igual a 
92. Os números de nêutrons, nos isótopos 235 e 238, são 
respectivamente:

A) 327 e 330

B) 235 e 238

C) 92 e 92

D) 143 e 146 

E) 92 e 95

QUESTÃO 18

A produção de ferro em altos fornos é representada pela 
equação de óxido-redução abaixo:

Fe2O3(s) + 3 CO(g)  →  2 Fe(s) + CO2(g)

Neste caso é correto afirmar que:

A) O Fe sofreu redução

B) O Fe é o agente redutor

C) O C sofreu redução

D) O CO é o agente oxidante

E) O Fe sofreu oxidação

QUESTÃO 19

Isomeria é o fenômeno que ocorre entre moléculas com 
mesma fórmula molecular, mas que diferem na estrutura e 
propriedades.  O butan-2-ol e o butan-1-ol são:

A) Isômeros de posição

B) Isômeros de função

C) Isômeros cis-trans

D) Isômeros ópticos

E) Isômeros de cadeia

QUESTÃO 20

A Convenção de Estocolmo, cujas propostas entraram em 
vigor em 2004, teve como principal objetivo a redução ou 
eliminação dos Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs). 
Hoje são identificadas 12 substâncias POPs: 8 agrotóxicos, 
2 produtos industriais e 2 substâncias formadas não inten-
cionalmente nos processos industriais, conhecidas como 
dioxinas e furanos. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente as fórmulas moleculares e as respectivas 
massas molares das moléculas apresentadas abaixo.

Dados: Massas molares (g/mol): H = 1; C = 12; O = 16.

Furano 1,4 Dioxina

A) Furano: C5H8O, MM = 84 g/mol; Dioxina: C4H8O2,  
MM = 88 g/mol

B) Furano: C4H4O, MM = 68 g/mol; Dioxina: C4H4O2,  
MM = 84 g/mol

C) Furano: C4H8O, MM = 72 g/ mol; Dioxina: C6H8O2, 
 MM = 84 g/mol

D) Furano: C4H4O, MM = 68 g/mol; Dioxina: C6H8O2,  
MM = 96 g/mol

E) Furano: C4H4O2, MM = 84 g/mol; Dioxina: C4H4O,  
MM = 68 g/mol

QUESTÃO 21

Uma substância polar tende a se dissolver bem em outra 
substância polar. Uma substância apolar tende a se dissol-
ver bem em outra substância apolar. Uma dificuldade das 
donas de casa é retirar eficientemente manchas de roupas. 
Indique quais os produtos, além de água, seriam mais apro-
priados para retirar uma mancha de óleo de uma camiseta.

A) Sal de cozinha (NaCl)

B) Etanol (CH2COOH)

C) Querosene (hidrocarboneto com 12-15 átomos de car-
bono) e detergente (tensoativo = laurilsufato de sódio)
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D) Vinagre (solução de ácido acético = CH3COOH)

E) Limão

QUESTÃO 22

Faça o balanço estequiométrico das equações químicas 
abaixo e indique o valor correto de x e y.

4 NO + x O2 + 2 H2O  →  4 HNO3
4 Fe + HNO3 + y H2O  →  4 Fe(OH)2 + NH3

A) x = 2 e y = 4

B) x = 3 e y = 3

C) x = 3 e y = 4

D) x = 1 e y = 5

E) x = 3 e y = 5

QUESTÃO 23

Ao se misturar 100 mL de água a 25oC a 300 mL de água a 
60oC, pode-se afirmar que:

I- Considerando a Lei Zero da Termodinâmica, como os 
líquidos não estão à mesma temperatura, deverá ocor-
rer troca de calor entre eles

II- O calor fluirá do líquido mais quente para o mais frio

III- A mistura terá, no final, uma temperatura interme-
diária entre 25o e 60oC

Assinale a alternativa correta:

A) Somente as afirmações II e III estão corretas

B) Somente as afirmações I e III estão corretas

C) Somente as afirmações I e II estão corretas 

D) As afirmações I, II e III estão corretas

E) As afirmações I, II e II estão incorretas

QUESTÃO 24

A tabela abaixo apresenta a solubilidade de alguns gases 
em cm3 de gás/cm3 de água a 1 atm e temperaturas indi-
cadas

Temperatura 
(°C)

CO 
(cm3/ cm3 
de água)

CO2 
(cm3/ cm3 

de água)

O2 
(cm3/ cm3 
de água)

N2  
(cm3/ cm3 
de água)

0 0,0354 1,713 0,0489 0,0239

20 0,0232 0,878 0,0310 0,0164

40 0,0178 0,530 0,0231 0,0118

Analise a tabela e marque a alternativa correta:

A) A solubilidade desses gases aumenta com o aumento 
da temperatura 

B) A 20°C, o CO2 é o gás menos solúvel em água

C) Dos gases apresentados, o dióxido de carbono é o menos 
solúvel em água

D) Dos gases apresentados, o nitrogênio é o menos solúvel 
em água

E) Monóxido de carbono e oxigênio são os gases mais solú-
veis em água da tabela

QUESTÃO 25

Dois recipientes com mesmo volume e submetidos à mesma 
temperatura contêm respectivamente 8g de gás O2 e 8g de 
gás SO2. Assinale a afirmativa correta:

Dados: Massas Molares (g/mol): O = 16, S = 32

A) Os dois recipientes têm o mesmo número de mols de 
moléculas de gás

B) No recipiente que contem O2 , há 8 mols de gás

C) Os dois recipientes têm o mesmo número de moléculas 
de gás

D) É possível afirmar que a pressão em ambos os reci-
pientes é a mesma

E) Há mais moléculas de O2 , do que de SO2 nos respectivos 
recipientes

QUESTÃO 26

Na fermentação alcoólica da fabricação da cerveja, le-
veduras fermentam açúcares que, após algumas etapas, 
formarão etanol com a liberação de gás carbônico, em 
uma reação exotérmica:

C6H12O6(aq)  →  2 C2H5OH(aq) + 2 CO2(g)  +  Energia

     Glicose                        Etanol             Dióxido de 
                                                                       carbono

Em condições de temperatura de 25oC e pressão de 1 atm, 
indique o volume ocupado pelo dióxido de carbono produ-
zido pela fermentação de um 1,8 kg de glicose. 

Dados: Volume molar do CO2 a 25°C e 1atm = 24L; Massa 
molar da glicose = 180 g/mol

A) 48 L

B) 120 L

C) 240 L

D) 360 L

E) 480 L

QUESTÃO 27

Para a reação de formação do acetileno ou etino (C2H2) a 
partir do carbono e hidrogênio, abaixo:

2 C(s) + H2 (g) + 223,6 kJ  →  C2H2 (g)

Dados: Massas molares (g/mol): C = 12; H = 1 
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Assinale a alternativa correta:

A) Na formação de 2 mols de acetileno são liberados 
447,2 kJ de energia

B) Na formação de 52 g de acetileno são consumidos 
447,2 kJ de energia

C) A formação de 26 g de acetileno libera 223,6 kJ de 
energia

D) Para a formação de 52 g de acetileno são necessários 
24 g de carbono e 2 g de hidrogênio

E) Na formação de 26 g de acetileno são consumidos 111,8 
kJ de energia 

QUESTÃO 28

Em um recipiente de 0,5 L, encontram-se, em condições 
de equilíbrio, 0,46 g de NO2 e 1,84 g de N2O4. Qual o va-
lor da constante de equilíbrio, em termos de concentração 
(mol/L), para a reação: 

2 NO2(g) ⇌ N2O4(g)

Dados: Massas molares (g/mol): N = 14; O = 16 ;   
Kc = [N2O4]/[ NO2]2

A) 2,0.102

B) 2,5.102

C) 1,0.102

D) 4,0.102

E) 3,2.102

QUESTÃO 29

A pilha de Daniell é formada por um eletrodo de zinco mer-
gulhado numa solução de sulfato de zinco e por um eletro-
do de cobre mergulhado numa solução de sulfato de cobre 
e a equação global que representa o processo é:

Zn(s) + Cu2+ 
(aq)

  ⇌  Zn2+
(aq) + Cu(s)

Assinale a alternativa correta:

A) O eletrodo de Zn é o cátodo

B) O Cu sofre oxidação

C) O eletrodo de Zn perde massa durante a reação

D) O eletrodo de Cu perde massa durante a reação

E) O eletrodo de Zn é o polo positivo da pilha

QUESTÃO 30

O gráfico abaixo mostra a variação da concentração das 
substâncias X, Y e Z durante a reação em que elas tomam 
parte.

A equação que representa a reação é:

A) X  +  Z  →  Y

B) X  +  Y  →  Z

C) X  →  Y  +  Z

D) Y  →  X  +  Z

E) Z  →  X  +  Y 

RASCUNHO
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