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MATEMÁTICA
01 Um operário recebe R$ 25,00 por hora extra trabalhada. No final do mês de setembro de 2010, ele trabalhou
4h 15 min além das horas regulares. Calcule a quantia recebida pelas horas extras trabalhadas.

02 Um arquiteto foi contratado para fazer a decoração do muro da frente de uma residência. Após a análise do
problema, decidiu que para essa decoração deveria dispor em filas paralelas pedras quadradas de 10 cm de
lado, de modo que cada fila contivesse duas pedras a mais que a anterior. Calcule o número de pedras
necessárias para esse trabalho, sabendo-se que a 1ª fila deverá iniciar com 6 pedras e a última deverá ter 40
pedras.
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MATEMÁTICA
03 O número N de bactérias em uma cultura, após T horas, é dado por N = 1000. (10 0,159T).
Determine a quantidade de horas necessárias para que o número de bactérias seja igual a 3.000.
(Use logaritmo decimal de 3 igual a 0,477 ).

04 Calcule as soluções da equação (senx )3. cosx – senx . (cosx )3 = ¼ .
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05 Com auxílio das câmeras de uma rede de televisão, verificou-se que a bola de uma partida de futebol
descreveu uma parábola perfeita, após a cobrança de um tiro de meta por um dos goleiros em campo. A bola
voltou ao gramado a uma distância de 60m de seu ponto de partida e, na metade dessa distância, atingiu a sua
altura máxima igual a 20m. Para um sistema de eixos cartesianos ortogonais, com origem no ponto do campo
onde a bola foi chutada inicialmente pelo goleiro, eixo horizontal (0x) junto ao gramado e eixo vertical (0y), na
origem e, ainda, considerando essas informações:
a)
b)

elabore a ilustração gráfica dessa situação;
determine a equação da parábola descrita pela bola.
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06 Seja P(x) um polinômio do 4º grau divisível por ( x - 1 ) e por (x + 3). Determine esse polinômio P(x), sabendose que ( 2 + i ) é raiz desse polinômio.

07 A Fazenda Novo Horizonte deseja construir um silo de armazenagem de grãos com a forma de um tronco de
cone, com as seguintes medidas: raio da base maior 6m, raio da base menor 3m e altura do cone que deu
origem a esse tronco 10m. Considerando essas informações:
a)
b)

faça a ilustração gráfica deste silo;
calcule o volume deste silo, em metros cúbicos, considerando π = 3,14.
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08 Considere a cônica definida pela equação cartesiana 16x2 – 25y2 – 400 = 0 e em seguida resolva os itens
solicitados.
a)
b)

Identifique essa cônica, determine seus vértices e seus focos.
Determine as ordenadas dos pontos do gráfico dessa cônica de abscissas x =

c)

(use 41 = 6,4).
Esboce o gráfico dessa cônica.

41 e x = − 41
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09 Para ajuste do pH de um sistema químico, um técnico de laboratório misturou 200 g de uma solução aquosa
a 10% em massa de Mg(OH)2 com 300 g de uma solução aquosa a 5 % em massa de KOH. Determine, através
de cálculo, o título de cada base na solução resultante.

10 Um carro tanque transportou 40 m3 de gás cloro para uma estação de tratamento de água, nas seguintes
condições de temperatura e pressão interna do sistema, 30 oC e 2,0 atm, respectivamente. Na estação de
tratamento de água, o gás foi transferido para um reservatório vazio com capacidade para 60 m3, à temperatura
de 30 oC. A partir dos dados contidos nessa operação de transporte de cloro gasoso:
a)

Calcule a pressão do gás no reservatório, expressando o valor na unidade mmHg.

b)

Identifique o tipo de transformação de estado que ocorreu, regida pela lei de Boyle-Mariotte.

c)
Estime com base na lei de Boyle-Mariotte o valor relativo da pressão quando o reservatório tiver a
temperatura interna reduzida à metade na escala Kelvin.
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11 A palmeira babaçu, Orbignya phalerata Mart., bastante difundida na flora maranhense, produz uma amêndoa
com uma composição típica de óleo com odor bastante agradável, que é muito apreciado na culinária
maranhense. Esse óleo apresenta uma consistência diferenciada em relação aos demais óleos, devido
encontrar-se na sua composição a predominância de triacilglicerídeos de cadeias relativamente curtas, por isso
adequado para fins cosméticos. Um dos componentes predominantes do óleo de babaçu é o ácido palmítico.
a)
Sabendo que esse ácido é monocarboxílico, saturado, não ramificado e apresenta 16 átomos de carbono,
escreva a sua fórmula estrutural e o seu nome oficial IUPAC.

b)
Escreva a reação de esterificação do ácido palmítico com etanol e o nome do composto orgânico.
Dado: ácido palmítico + R’OH → RCOOR’ + H2O.

12 Uma propriedade química refere-se à possibilidade de uma substância se transformar em outra substância.
Por exemplo, substâncias existentes no leite podem ser modificadas de modo a se obter o iogurte. Uma janela
de alumínio em contato com o ar pode parcialmente se transformar em óxido de alumínio (camada protetora). Já
uma propriedade física é uma característica que podemos observar ou medir sem mudar a identidade da
substância.
Com base nessas informações, identifique todas as propriedades físicas e as mudanças encontradas na
seguinte afirmação: O enxofre é uma substância inorgânica que normalmente tem cor amarela, é obtido
diretamente a partir da exploração de jazidas naturais ou indiretamente, por processamento de minérios de
sulfetos. Entra em combustão na presença de oxigênio, formando o dióxido de enxofre. Na sua forma alotrópica
ortorrômbica apresenta densidade de 2,07 g. cm-3 e funde a 113 oC.
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13 Um dia, se você quiser checar o seu correio eletrônico, poderá desenrolar uma folha de plástico com um
minúsculo microprocessador embutido. Quando o ativar, suas mensagens aparecerão e então você poderá
responder, escrevendo na tela com uma caneta especial ou falando para ela. Os polímeros condutores são uma
alternativa nova e excitante para esses novos materiais. Eles não enferrujam e têm densidades baixas. Podem
ser moldados ou transformados em conchas, fibras ou finas folhas plásticas e, claro, ainda funcionam como
condutores metálicos. Citamos como exemplo a polianilina:

N

N

N

N

H

H

H

H

Sob o ponto de vista químico, responda:
a)

Qual o nome e a fórmula estrutural do monômero que constitui o polímero citado no texto?

b)
A polianilina é um polímero natural ou artificial? Justifique sua resposta.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

14 Os estudos de laboratório feitos com a capsaicina, componente ativo das pimentas chili, sugerem que ela
pode causar perda de peso e diminuir o acúmulo de gordura, desencadeando algumas mudanças de proteínas
benéficas ao corpo. O relatório, que poderia levar a novos tratamentos para a obesidade, aparece na publicação
mensal do Journal of Proteome Research, da Sociedade Americana de Química.
Disponível em: <www.jornalpequeno.com.br>. Acesso em 22 jul. 2010.

Com base na estrutura da capsaicina, descrita abaixo, identifique todos os grupos funcionais existentes.

O
CH3O
N
HO

H
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15 A amônia, triidreto de nitrogênio, usada como matéria prima na indústria de fertilizantes e explosivos é um
composto inorgânico assim como o trifluoreto de boro, sendo este bastante utilizado como catalisador em
laboratórios de química. Essas substâncias apresentam pontos de ebulição distintos sob as mesmas condições,
devido principalmente às suas diferentes naturezas das forças intermoleculares. Os átomos (elementos
químicos) presentes nessas moléculas apresentam eletronegatividades crescentes no sentido 1H, 5B e 7N.
a)
Com base nessas informações, justifique a geometria dessas moléculas a partir de suas fórmulas
estruturais.

b)
Compare qualitativamente os momentos dipolos das ligações F—B, H—N e os momentos dipolos
resultantes nas moléculas de amônia e trifluoreto de boro.

16 A solução aquosa de dióxido de diidrogênio (peróxido de hidrogênio) é usualmente comercializada como
água oxigenada. Sob condições controladas, o peróxido de hidrogênio sofre decomposição, produzindo água e o
gás oxigênio.
a)

Escreva a equação balanceada da reação de decomposição do peróxido de hidrogênio.

b)
Escreva a equação da velocidade da reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, considerando
que ela ocorra em uma só etapa (reação elementar).

c)
Determine, por meio de cálculos, o valor da velocidade da reação de decomposição do peróxido de
hidrogênio, considerando sua concentração inicial igual a 2,0 mol.L-1 e a constante da velocidade igual a
0,5 mol.L-1.min.

QUÍMICA
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d)
Quando sob condições controladas em meio aquoso, a decomposição do peróxido de hidrogênio é
reversível. O acompanhamento da variação da concentração dos reagentes e produtos está apresentado no
gráfico a seguir.
A partir dos dados do gráfico, determine por meio de cálculos o valor da constante de equilíbrio dessa reação.
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Antes de escrever sua produção textual, faça a leitura dos textos apresentados. Eles constituem um ponto de
partida para sua reflexão e desenvolvimento de suas ideias, o que é importante para avaliação da prova.
Texto 1
Adolescentes começam a beber cada vez mais cedo
No Brasil, 80% dos adolescentes já beberam alguma vez na vida e 22% dos jovens estão sob risco de
desenvolver dependência de álcool. O que os pais podem fazer?
Júlio deu o primeiro gole em uma bebida alcoólica aos 12 anos. O pai deixou que ele experimentasse um
pouco de vinho durante um jantar. Aos 14, ele já conhecia os efeitos de um porre. E, aos 16, o estudante
acumulava histórias e vexames por conta do excesso de bebida. Desde uma briga com a namorada  ele foi
colocado para fora da festa por um segurança  até um striptease no balcão de um bar. Mas, para os pais, o
garoto é um santo. “Na frente deles, em festas de família, eu só bebo moderadamente. Na vida real, para ser
descolado, todo mundo tem que beber”, diz. [...]
Apesar da legislação, a dificuldade para comprar uma bebida é quase inexistente. Ao contrário, a compra é
facilitada. [...]
No cérebro, o álcool age principalmente no hipocampo, pequena estrutura localizada nos lobos temporais,
principal sede da memória, segundo explica Célia Roesler, neurologista da Academia Brasileira de Neurologia.
“Quando um adolescente bebe muito, acaba causando danos nesse hipocampo. Assim, a memória fica ruim e
prejudica o aprendizado e a motivação”, diz Roesler.
A justificativa geral dos adolescentes para o consumo da bebida durante as saídas é a coragem. “O álcool
bloqueia a inibição. Coisas que uma pessoa não faria sóbria, ela faz alcoolizada. E isso é um grande risco”,
completa Roesler.[...]
Os médicos são unânimes em afirmar que o corpo de um adolescente não está preparado para ingestão de
bebidas alcoólicas e que não existem doses seguras para o consumo. “Em primeiro lugar, beber em excesso
não faz bem para ninguém. Pior para os adolescentes, que estão passando pelo período de crescimento, em
que todas as células do corpo estão se desenvolvendo. O álcool envenena todas essas células e pode
acarretar danos a todos os órgãos em formação”, diz Maurício Castro de Souza Lima, hebiatra (médico
especialista em adolescência) do Instituto da Criança.
Disponível em: <www.vejaonline.com.br/saúde>. Acesso em 13 ago. 2010.

Texto 2

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Constituição Federal

PRODUÇÃO TEXTUAL
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Você deve ter verificado o que pode advir do uso do álcool pelos adolescentes, uma prática perigosa, conforme
explicações e informações de especialistas da área de saúde.
Com base na leitura desses textos, e em outras informações que julgue adequadas, desenvolva um texto
argumentativo, em prosa, de acordo com a norma culta da língua, com, no mínimo, 20 linhas, sobre o tema:

Álcool e adolescência  uma preocupação, um desafio
para uma sociedade responsável

Orientações:
● Procure apresentar sua argumentação de modo claro e consistente.
● Não escreva em forma de versos nem use linguagem de símbolos ou linguagem não verbal.
● Escreva o texto definitivo à caneta (preta ou azul).
Obedeça ao que consta no Edital nº. 113/2010 – PROG/UEMA a respeito da correção da Produção Textual:
Será atribuída nota zero à prova de produção textual (redação) do candidato que: identificar a folha destinada a
sua produção textual; desenvolver texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com números, desenhos,
palavras soltas); fugir à temática proposta ou sugerida na prova de produção textual; escrever de forma ilegível
ou a lápis; escrever menos de vinte linhas na folha de redação; desenvolver o texto em forma de verso.
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