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Instruções 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 
3. Esta prova é composta de 20 questões objetivas e 1 questão discursiva. 
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, 

d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas ao aplicador de prova. 
6. Ao receber o cartão-resposta e a folha de versão definitiva, examine-os e verifique se o nome neles impresso 

corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 

o limite do espaço para cada marcação.  
8. A questão discursiva deverá ser resolvida no caderno de prova e transcrita NA ÍNTEGRA para a folha de versão definitiva, 

com caneta de tinta preta, respeitando os limites mínimo e máximo de linhas. 
 Na questão discursiva, será considerado para correção apenas o texto que conste na folha de versão definitiva. 
9. A duração da prova é de 3 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o 

cartão-resposta e para a folha de versão definitiva. 
10. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 

b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou 
outro candidato; 

c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova; 

d) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;  

e) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e na folha de versão definitiva; 

f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

g) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo; 

h) não se submeter ao controle de detecção de metal; 

i) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do 
Processo Seletivo; 

j) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

k) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova, de acordo com o subitem 
10.16 do edital; 

l) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o subitem 10.17 do edital (os três últimos candidatos 
de cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente). 

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

12. Após a entrega do material ao aplicador de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de 
prova, sob pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

13. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 horas. 
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MATEMÁTICA 
 
 
01 - Se o diâmetro de um círculo é igual a 30 cm, então o perímetro desse círculo é: 
 

►a) 30𝜋 cm. 
b) 60𝜋 cm. 
c) 225𝜋 cm. 
d) 450𝜋 cm. 
e) 900𝜋 cm. 

 
 
02 - Uma pesquisa para estudo de estado civil foi feita com 1200 habitantes, e o resultado é demonstrado a seguir. 
 
 

 
 

De acordo com o gráfico, pode-se afirmar que, entre os entrevistados, exatamente: 
 

a) 632 são casados ou divorciados. 
►b) 588 são solteiros ou viúvos. 
c) 532 são solteiros. 
d) 208 são divorciados ou viúvos. 
e) 90 são viúvos. 

 
 
03 - Considere os polinômios p(x)=x4-3x3+x2-3 e q(x)=x2+4x-5. O resto de p(x) na divisão por q(x) é: 
 

a) -173. 

b) -56x-167. 

►c) -171x+167. 

d) 101x-173. 

e) 120x-173. 
 
 

04 - O valor de 𝟔𝟎 𝟏𝟔√𝟏𝟏 é: 
 

►a) 4 2√11. 

b) 2√15 4√11. 

c) 2√15 4√11. 

d) 8 4√11. 

e) 15 8√11. 
 
 
05 - Jorge e Paula foram até uma papelaria. Jorge pagou R$ 19,70 em duas canetas e um caderno. Paula pagou R$ 38,00 

em três canetas e dois cadernos. O preço de um caderno nessa papelaria era de: 
 

a) R$ 13,90. 
b) R$ 14,90. 
c) R$ 15,90. 
►d) R$ 16,90. 
e) R$ 17,90.  
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06 - A respeito de números, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. 𝟗𝟏𝟑 𝟏𝟓𝟗. 

2. √𝟕𝟑
𝟏𝟕

𝟐
. 

3. O cubo de um número irracional é um número irracional. 

4. √𝟓 é um número racional. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
07 - Considerando o gráfico da função f(x), representado a seguir, a função f(x) é: 
 

 
 

a) f(x)=x2+4. 

b) f(x)=x2+x+4. 

c) f(x)=x2-x+4. 

d) f(x)=x2+2x+4. 

►e) f(x)=x2-2x+4. 

 
08 - Considere o triângulo ABC representado a seguir. 
 

 
 

A medida do lado AC, em centímetros, é: 
 

a) 4√6. 
►b) 6√6. 
c) 8√6. 
d) 4√3. 
e) 6√3.   
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BIOLOGIA 
 
09 - Gêmeos monozigóticos (idênticos) e dizigóticos (fraternos) são formados por processos distintos, mas ambos dão 

origem a dois ou mais indivíduos que são gestados conjuntamente. A respeito dos gêmeos monozigóticos e 
dizigóticos, é correto afirmar: 

 

a) Gêmeos monozigóticos são formados por dois ovócitos fecundados pelo mesmo espermatozoide e sempre são do mesmo 
sexo. 

b) Gêmeos fraternos são formados quando um espermatozoide com um cromossomo Y fecunda um ovócito com um 
cromossomo X. 

c) Gêmeos monozigóticos são formados quando dois espermatozoides diferentes fecundam dois ovócitos distintos. 
d) Gêmeos dizigóticos são formados quando dois espermatozoides diferentes fecundam o mesmo ovócito. 
►e) Gêmeos monozigóticos são formados a partir de um ovócito fecundado por um espermatozoide. 

 
10 - Formigas e aranhas são artrópodes, pois compartilham características que distinguem esse grupo dos demais animais. 

O grupo dos artrópodes, por sua vez, contém diferentes classes que agrupam organismos ainda mais semelhantes 
entre si. A respeito das características e da classificação das aranhas e das formigas, é correto afirmar: 

 

a) Formigas e aranhas são artrópodes da classe dos insetos, pois possuem exoesqueleto articulado e três pares de patas. 
b) Formigas são insetos, pois têm oito patas articuladas e seu corpo é dividido em cefalotórax e abdome. 
c) Aranhas são da classe dos aracnídeos, pois possuem cinco pares de patas e corpo dividido em cabeça, tórax e abdome. 
►d) Formigas são insetos, pois possuem três pares de patas e corpo dividido em cabeça, tórax e abdome. 
e) Aranhas são insetos da classe dos aracnídeos, pois têm 4 pares de patas e corpo dividido em cabeça e abdome. 

 
11 - O material genético é armazenado pelas células e transmitido de geração em geração por meio da reprodução. Em 

relação à localização celular e à estrutura do material genético humano, é correto afirmar: 
 

a) O RNA é a molécula que armazena a informação genética, formando os cromossomos que se localizam no citoplasma da 
célula. 

b) Os ribossomos são responsáveis pelo armazenamento do material genético e estão localizados no núcleo celular. 
►c) O material genético é constituído por DNA organizado em cromossomos, que são localizados no núcleo da célula. 
d) Os cromossomos estão localizados nos ribossomos, armazenam a informação genética e são constituídos por RNA e 

DNA. 
e) Os cromossomos podem ser localizados no núcleo, quando formados por DNA, ou no citoplasma, quando constituídos por 

RNA. 
 
12 - Em um ecossistema existe uma sequência de transferência de matéria e energia, caracterizando as cadeias 

alimentares. Em relação aos organismos componentes das cadeias alimentares, é correto afirmar: 
 

a) Os decompositores ocupam posição intermediária nas cadeias alimentares e podem ser classificados como primários, 
quando se alimentam dos produtores. 

►b) Os produtores são seres autótrofos que constituem o primeiro nível trófico das cadeias alimentares, servindo de alimento 
para os consumidores primários. 

c) Os consumidores secundários se alimentam dos decompositores primários, que se alimentam dos produtores 
fotossintetizantes. 

d) Consumidores primários são os grandes carnívoros predadores que se alimentam dos consumidores secundários e 
terciários. 

e) Produtores são os animais herbívoros, também chamados de consumidores primários, pois se alimentam dos seres 
autótrofos. 

 
 

FÍSICA 
 
13 - Considere que um objeto em forma de cubo é feito de um certo material, possui aresta de 2 cm e massa igual a 72 g. 

Sabe-se que no Reino Unido a massa pode ser dada em libras e o comprimento em pés. Considere 1 libra = 450 g e 
1 pé = 30 cm. Com base nesses dados, a densidade do material do cubo, em libras por pés ao cubo, é: 

 

a) 62. 
b) 187. 
c) 315. 
►d) 540. 
e) 750. 

 
14 - Num certo instante t = 0, um ciclista está com velocidade de 36 km/h e acelera a bicicleta durante 4 segundos com 

aceleração de 2 m/s² e, em seguida, freia por 3 segundos com uma desaceleração de 3 m/s². A velocidade do ciclista, 
em metros por segundo, após esses 7 segundos é: 

 

►a) 9. 
b) 12. 
c) 14. 
d) 18. 
e) 25.   
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15 - Um entregador está puxando uma caixa de 70 kg com uma força horizontal F de 120 newtons conforme a figura a 
seguir, sendo a aceleração da caixa a = 0,5 m/s² para a direita. Suponha que, quando a caixa é arrastada, existe uma 
força de atrito, fa, entre caixa e o chão, que dificulta puxar a caixa.  

 

Usando a lei de Newton, calcule o módulo da força de atrito em newtons. 
 

a) 35. 
b) 62. 
►c) 85. 
d) 107. 
e) 135. 

 
16 - A teoria conhecida como Lei da Gravitação Universal permite explicar o movimento dos corpos celestes, tais como 

planetas orbitando em torno do Sol. Essa teoria diz que o movimento dos corpos celestes está baseado numa força 
de atração entre os corpos, que é proporcional às suas massas e conhecida como força gravitacional. Essa teoria foi 
proposta por: 

 

a) Johannes Kepler. 
►b) Isaac Newton. 
c) Ptolomeu. 
d) Galileu Galilei. 
e) Nicolau Copérnico. 

 
 

QUÍMICA 
 
17 - A principal classificação das ligações químicas as divide em 3 classes: metálicas, iônicas e covalentes. As covalentes 

são formadas quando dois átomos compartilham um par de elétrons, sendo que esse compartilhamento pode ser 
desigual, em que um dos elementos atrai os elétrons da ligação para mais próximo de si, característica conhecida 
como eletronegatividade. O compartilhamento desigual dos elétrons dá origem às ligações covalentes polares, sendo 
que, quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos na ligação, mais polar ela será. 
Considere a seguir os elementos químicos e seus respectivos valores de eletronegatividade: 

 

Elemento 
químico 

Eletronegatividade 
de Pauling 

B 2,0 
H 2,1 
C 2,5 
N 3,0 
O 3,5 

 

Diante do exposto e baseando-se nos valores de eletronegatividade apresentados na tabela, qual das ligações 
covalentes a seguir é a mais polar? 

 

a) B-H. 
b) C-B. 
c) N-O. 
►d) C-O. 
e) H-N. 

 
18 - Assinale a alternativa correta considerando um elemento químico Z com a seguinte distribuição eletrônica: 

 

Z = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 
 

a) O elemento Z pertence ao grupo 3A. 
►b) O elemento Z (neutro) possui 17 prótons. 
c) O elemento Z tende a perder elétrons para completar o octeto. 
d) O elemento Z reage com magnésio metálico formando o sal Mg2X. 
e) O ânion do elemento Z possui 16 elétrons.   
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19 - Os três estados físicos mais conhecidos da matéria são o sólido, o líquido e o gasoso. Cada estado pode ser definido 
de acordo com suas características macroscópicas, energia cinética e grau de organização. Na figura a seguir, em A, 
pode-se observar uma representação de frasco onde a água líquida está sendo aquecida gerando água no estado 
gasoso. Em B, cada um dos quadros I-V apresenta uma suposta representação de como estariam as moléculas de 
água no estado gasoso. 

 

 
 

Entre as representações I-V mostradas em B, qual é a correta representação da água no estado gasoso? 
 

►a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 
e) V. 

 
20 - Muitas propriedades físicas das substâncias, como as temperaturas de transição de fase ou estado físico, podem ser 

explicadas a partir das interações intermoleculares predominantes nessas substâncias. Na tabela a seguir, estão 
apresentadas algumas informações sobre três aminas. Uma informação que chama a atenção é o fato de a trimetilamina 
(C3H9N) apresentar um ponto de ebulição inferior ao da dimetilamina (C2H7N), mesmo a trimetilamina possuindo uma 
massa molar maior. 

 

Amina Fórmula molecular 
Massa molar

(g mol-1) 
Temperatura de ebulição 

(oC) a 1 atm 
Metilamina CH5N 31 - 6 

Dimetilamina C2H7N 45 + 7 

Trimetilamina C3H9N 59 + 3 

 

Quais são as interações intermoleculares predominantes na dimetilamina (C2H7N) e na trimetilamina (C3H9N), 
respectivamente? 

 

(Para fins de nomenclatura, considere as seguintes informações: dipolo induzido e forças de dispersão de London são 
sinônimos; dipolo-dipolo e dipolo permanente são sinônimos.) 

 

a) Ligação de hidrogênio e dipolo induzido. 
b) Dipolo induzido e dipolo-dipolo. 
c) Dipolo-dipolo e iônica. 
d) Iônica e dipolo-dipolo. 
►e) Ligação de hidrogênio e dipolo-dipolo.   
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RASCUNHO

QUESTÃO DISCURSIVA 

 
Considere o seguinte fragmento do livro da autora americana Susan Wise Bauer (2021).  
 

Os primeiros jogos olímpicos 
 

Os gregos celebravam a coragem e a força contando histórias sobre pessoas corajosas e fortes como Odisseu. Eles também 
celebravam a coragem e a força com um grande festival, chamado Jogos Olímpicos. Os mais bravos e fortes gregos iam às 
Olimpíadas para competir por prêmios. 

As Olímpiadas começaram quando duas cidades na Grécia antiga fizeram as pazes após lutarem entre si durante anos e anos. 
Para celebrar a paz, eles decidiram fazer uma festa – uma grande celebração – em homenagem ao deus Zeus, o principal deus dos 
gregos. O festival recebeu o nome do Monte Olimpo, a montanha mais alta da Grécia. Os gregos acreditavam que Zeus e os outros 
deuses viviam no Monte Olimpo. 

No festival, os gregos festejavam e faziam sacrifícios a Zeus. E eles também disputavam corridas. Os vencedores recebiam 
coroas feitas de galhos de oliveira para usar na cabeça. As folhas de oliveira representavam a paz. 

Os gregos decidiram que eles se reuniriam a cada quatro anos para realizar as Olimpíadas e disputar corridas em homenagem 
a Zeus. Com o passar do tempo, cada vez mais gregos de diferentes cidades gregas vinham aos Jogos Olímpicos. E os gregos 
adicionaram mais tipos de eventos aos seus jogos. Em vez de apenas disputarem corridas a pé, eles começaram a correr a cavalo 
também. Eles disputaram lutas de boxe e lutas livres. Eles até inventaram uma competição chamada pentatlo, na qual os atletas 
precisavam disputar cinco eventos diferentes. O vencedor tinha de lançar um disco (um frisbee de metal) e um dardo (uma lança 
grega) mais longe do que qualquer outro. Ele também tinha de vencer uma competição de salto em distância, uma luta livre e uma 
corrida a pé. 

Mas apenas homens eram autorizados a competir nas Olimpíadas gregas. As mulheres podiam assistir, mas não podiam correr 
ou participar de nenhum dos outros eventos. E as mulheres casadas não podiam nem assistir. Elas não eram permitidas em nenhum 
lugar perto das Olimpíadas, sob pena de morte. Isso porque os gregos achavam que apenas homens podiam ser realmente corajosos 
e fortes. Eles achavam que a melhor maneira de honrar os deuses era com os homens treinando o corpo para ser tão graciosos e 
poderosos quanto possível. 

As Olimpíadas foram realizadas a cada quatro anos por quase mil anos. Pessoas de toda a Grécia saíam para competir nos 
Jogos e para assistir aos outros atletas competindo. Elas acampavam durante os Jogos e passavam as noites festejando e ouvindo 
música. Poetas recitavam poemas e histórias em voz alta para entreter as multidões. Esses poemas e histórias eram como filmes 
para os antigos gregos. Alguns dos poetas provavelmente contaram a história de Odisseia. Outros contaram a história do ataque a 
Troia. E outros apresentaram novas histórias e poemas que eles mesmos escreveram. 

Os vencedores das corridas e das outras competições eram tratados como heróis. Eles recebiam banquetes para 
homenageá-los. E, quando voltavam para casa, suas próprias cidades os recompensavam com dinheiro e comida grátis pelo resto 
da vida. 

 

(BAUER, S. W. História do Mundo. Vol 1 – A Antiguidade: dos Primeiros Nômades ao Último Imperador Romano. 
Traduzido por Rodrigo Maltez Novaes. São Paulo: Editora Filocalia, 2021, p. 180-182.) 

 
 

Escreva uma conclusão para esse texto, observando as seguintes recomendações: 
 

• ter de 8 a 12 linhas; 
• apresentar uma articulação clara com os parágrafos iniciais; 
• fazer uma relação com as Olímpiadas de hoje; 
• concluir o texto de forma coerente. 
 

Hoje, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Limite mínimo

Limite máximo


