
 

                                                                                  nuceconcursos.com.br 
.  

1 

    

RREEVVIISSÃÃOO  SSSSAA  11  ||  QQUUIIMMIICCAA  EE  PPOORRTTUUGGUUÊÊSS  

 
1. Uma forma de determinar a extensão de uma fratura em um osso do corpo é por meio do uso do 

equipamento de Raios X. Para que essa tecnologia e outros avanços tecnológicos pudessem ser 
utilizados, um grande passo teve de ser dado pelos cientistas: a concepção científica do modelo 
atômico.  

 
Sobre o modelo atômico proposto, associe as afirmações da coluna 1, com seus respectivos 
responsáveis, na coluna 2. 

 

Coluna 1 Coluna 2 

1. Toda a matéria é formada por átomos, partículas 
esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. 

(     ) Rutherford-Bohr 

2. Elaborou um modelo de átomo constituído por uma esfera 
maciça, de carga elétrica positiva, que continha 
“corpúsculos” de carga negativa (elétrons) nela 
dispersos. 

(     ) Rutherford 

3. O átomo seria constituído por duas regiões: uma central, 
chamada núcleo, e uma periférica, chamada de 
eletrosfera. 

(     ) Dalton 

4. Os elétrons ocupam determinados níveis de energia ou 
camadas eletrônicas. 

(     ) Thomson 

 
A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses da coluna 2, de cima para baixo, é:   

a)  2 – 3 – 1 – 4.     
b)  3 – 2 – 1 – 4.     
c)  4 – 3 – 1 – 2.     
d)  3 – 4 – 1 – 2.     
e)  4 – 2 – 1 – 3.     
  
2. Nas regiões industriais de grandes cidades é muito comum encontrarmos dispersos na atmosfera 

os óxidos     e  decorrentes da atividade industrial. Alguns destes óxidos, em 
contato com o vapor d’água do ar, podem reagir formando um efeito danoso ao meio ambiente 
chamado de chuva ácida.  
Trata-se de um óxido que produzirá uma chuva ácida capaz de gerar grandes danos ao meio 
ambiente o   

a)      

b)      

c)      

d)      

e)      

 
3. A gasolina é um combustível constituído de uma mistura de diversos hidrocarbonetos, que, em 

média, pode ser representada pelo octano  Abaixo é apresentada a equação química do 
processo de queima da gasolina no motor de um veículo.  

 

 
 

A massa aproximada de dióxido de carbono  produzida na queima de  de gasolina, 
admitindo reação completa e a gasolina como octano, está expressa no item  

 

Dados: Massas molares:   

a)      

b)      

c)      

d)      

e)      
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4. A tabela abaixo relaciona as substâncias à suas aplicações.  

 

Substância Aplicação 

3NH  Produtos de limpeza. 

4CH  Matéria prima para produção de outros compostos. 

2SO  Antisséptico, desinfetante. 

 
A alternativa que relaciona as substâncias com a sua geometria molecular é, respectivamente:  

a)  trigonal plana, tetraédrica e angular.    
b)  trigonal plana, piramidal e linear.    
c)  piramidal, tetraédrica e linear.    
d)  piramidal, tetraédrica e angular.    
 
 
 
 
 

1. Uma língua, múltiplos falares 

 
No Brasil, convivemos não somente com várias línguas que resistem, mas também com vários jeitos de 
falar. Os mais desavisados podem pensar que os mineiros, por exemplo, preferem abandonar algumas 
palavras no meio do caminho quando perguntam “ôndôtô?” ao invés de “onde eu estou?”. Igualmente 
famosos são os “s” dos cariocas ou o “oxente” dos baianos. Esses sotaques ou modos de falar resultam 
da interação da língua com uma realidade específica, com outras línguas e seus falantes. 

 
Todas as línguas são em si um discurso sobre o indivíduo que fala, elas o identificam. A língua que eu uso 
para dizer quem eu sou já fala sobre mim; é, portanto, um instrumento de afirmação da identidade. 

 
Desde suas origens, o Brasil tem uma língua dividida em falares diversos. Mesmo antes da chegada dos 
portugueses, o território brasileiro já era multilíngue. Estimativas de especialistas indicam a presença de 
cerca de mil e duzentas línguas faladas pelos povos indígenas. O português trazido pelo colonizador 
tampouco era uma língua homogênea. Havia variações, dependendo da região de Portugal de onde ele 
vinha. 

 
Há de se considerar também que a chegada de falantes de português acontece em diferentes etapas, em 
momentos históricos específicos. Na cidade de São Paulo, por exemplo, temos primeiramente o encontro 
linguístico de portugueses com índios e, além dos negros da África, vieram italianos, japoneses, alemães, 
árabes, todos com suas línguas. Daí que na mesma São Paulo podem-se encontrar modos de falar 
distintos, como o de Adoniram Barbosa, que eternizou em suas composições o sotaque típico de um filho 
de imigrantes italianos, ou o chamado erre retroflexo, aquele erre dobrado que, junto com a letra i, resulta 
naquele jeito de falar “cairne” e “poirta” característico do interior de São Paulo. 

 
Independentemente dessas peculiaridades no uso da língua, o português, no imaginário, une. Na verdade, 
a construção das identidades nacionais modernas se baseou num imaginário de unidade linguística. É daí 
que surge o conceito de língua nacional, língua da nação, que pretensamente une a todos sob uma 
mesma cultura. Esta unidade se constitui a partir de instrumentos muito particulares, como gramáticas e 
dicionários, e de instituições como a escola. 

 
No Brasil, hoje, o português é a língua oficial e também a língua materna da maioria dos brasileiros. 
Entretanto, nem sempre foi assim. 

Patrícia Mariuzzo.Disponível em: 
http://www.labjor.unicamp.br/patrimonio/materia.php?id=219. 

Acesso em 09/05/2012. Excerto adaptado. 
O conteúdo global do Texto 1 pode ser sintetizado pelas seguintes palavras-chave: 

a) Brasil; sotaques; índios. 

b) Língua portuguesa; falares; variedades. 

c) Colonização; sotaques; portugueses. 

d) Português; índios; negros. 

e) Língua portuguesa; Brasil; São Paulo. 
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2.  

 

 

( isponível em: http://ambientedeluz.blogspot.com.br/2012/05/cartazes-sobre-meio-ambiente.html. Acesso em: 19/06/2013.)  

 na ise as caracter sticas do texto acima, apresentadas a seguir.  

I.   di logo direto com o leitor  como no trecho  “ oc  é 7    gua”.  
II. A explicita ão do respons vel pelo texto  a Prefeitura de  onte  armelo.  

III.   presen a de elementos não verbais que corroboram a ideia central.  
IV. Trechos com verbos no modo imperativo, que incitam o leitor a tomar uma atitude.  

 
  o caracter sticas que contri uem para a fun  o persuasiva do te to   

a) I, II e III, apenas.  
b) I, II e IV, apenas.  
c) I, III e IV, apenas.  
d) II, III e IV, apenas.  
e) I,II,IIIeIV.  

 
3.  cerca das re a  es   gico-sem nticas presentes no texto, assinale a alternativa CORRETA.  

a)   enunciado “ esperdi ar  gua é jogar a vida pelo ralo” deve ser compreendido como uma conclusão do 
enunciado “ oc  é 7    gua”.  

b)  o trecho  “ esperdi ar  gua é jogar a vida pelo ralo”  pode‐se perceber uma rela ão sem ntica de 
condi ão.  

c)  o enunciado  “São necess rios    litros de  gua para fa er uma folha de papel”  a rela ão que se 
evidencia é de causa e consequ ncia.  

d)   enunciado  “E menos de    da  gua no planeta é boa para consumo.” é introdu ido por um elemento 
conectivo que indica oposi ão entre as ideias.  

e)  s trechos  “Pense bem  aja com consci ncia” e “Participe da Semana  undial da  gua” estão 
conectados por meio de uma rela ão temporal.  

4. Combater fome no Brasil com insetos é ideia extrema, dizem cientistas  

(1) As Nações Unidas recomendam: o consumo de insetos e as florestas onde eles vivem são ferramentas 
de combate à fome. O assunto está na pauta da Conferência da FAO, Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura, que começa neste sábado (15/06), em Roma.   
 
(2) Mas essa proposta esbarra em uma questão cultural e, no Brasil, a viabilidade é question vel. “  
México vende gafanhotos em lata. Na China, tem churrasco de escorpião. Para nós, brasileiros, é difícil. 
 ai ser complicado.  ai demorar alguns anos”  comenta a bióloga Waleska Bretas, da Univale, em Minas 
Gerais.   mudan a de padrão no Brasil ocorreria “só mesmo em caso de necessidade extrema ou 
costume”  avalia Bretas. “ omo em algumas populações indígenas da Amazônia, que já comem larvas de 
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coqueiros e besouros”  adiciona.   
 
(3) Existem, no entanto, outras maneiras de usar a floresta como aliada para alimentar a população, 
defende Yeda  aria  alheiros  pesquisadora da Embrapa h  35 anos  no Paran . “E estamos perto de 
uma revolu ão”  afirma.   solu ão que o Brasil testa é integrar as matas e as áreas cultiváveis para 
produzir comida sem degradar o meio ambiente.   
 
(4) Para Yeda, a solução pode estar no programa Integração Lavoura‐Pecuária‐Floresta (ILPF), que 
incentiva produtores rurais a cultivar de forma sustentável na própria terra. A lei foi sancionada em abril 
deste ano e passa a valer a partir de novembro. O programa quer, na verdade, manter a agricultura e 
evitar que a mata nativa se acabe – uma forma indireta de usar as florestas no combate à fome. Na visão 
da Embrapa, essa é a resposta do Brasil frente à crescente demanda mundial por alimentos.   
 
(5) Embora reconheça muitas vantagens no método, o engenheiro agrônomo Alexandre Sylvio acha difícil 
conciliar floresta e lavoura. “Isso seria mais vi vel para pequenas comunidades, aldeias. Não dá para 
sustentar São Paulo num sistema agroflorestal. O que é possível fazer é aumentar a produtividade sem 
desmatar mais. J  desmatamos o suficiente”  pondera.   
 
(6)  utro problema na efetiva ão da agrofloresta seria a aus ncia de mão de obra rural. “ a década de 
1950, tínhamos uma pessoa produzindo alimento para 20 pessoas. Hoje temos uma para 150. E na 
agrofloresta tudo tem que ser manual, e você produz menos. Se você produz menos  o pre o dispara”  
argumenta Alexandre.   
 
(7) Historicamente, floresta e agricultura no Brasil têm problemas de convivência. No Mato Grosso, maior 
produtor de grãos do país, parte da vegetação típica da região desapareceu. A paisagem foi modificada, 
mas gerou resultados econômicos para os agricultores. “   errado suporta muita seca, tem frutas, bichos, 
só que em quantidade pequena. Como fonte de alimento  não atenderia a demanda que temos”  explica 
Nery Ribas, diretor técnico da Associação dos Produtores de Soja e Milho. 
 
(8) Pelas contas da União, o Brasil tem hoje 500 milhões de hectares de florestas, o que equivale a 56% 
do território nacional. Os biomas são diferentes, mas têm a mesma grandeza: uma variedade imensa de 
plantas e animais que poderiam servir de comida, principalmente para os moradores do campo. Além de 
toda essa diversidade, a estimativa é de que existam 30 milhões de hectares de pastagens degradadas, 
onde poderia haver criação de gado e cultivos de todo tipo. Aos poucos, Yeda Malheiros acredita que 
esses espaços vão ser mais bem aproveitados e a monocultura vai deixar de ser prioridade diante de 
desafios maiores: matar a fome do mundo e evitar o caos do clima. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2013/06/1295073-combater-fome-no-brasil-com- 
insetos-e-ideia-extrema-dizem-cientistas.shtml. Acesso em: 15/06/2013. Adaptado. 

 
Considerando alguns aspectos gramaticais do Texto 1, analise as proposições a seguir. 

I. Verificam‐se marcas de informalidade comuns na linguagem oral  como no trecho  “ a China, tem 
churrasco de escorpião” (par grafo 2). 

II.  o trecho  “Historicamente  floresta e agricultura no Brasil têm problemas de conviv ncia” (par grafo 7)  a 

pluralização da forma verbal decorre da concordância entre essa forma verbal e o termo “problemas”. 
III.  o trecho  “   errado suporta muita seca  tem frutas  bichos  só que em quantidade pequena” (par grafo 

7)  a expressão em destaque  de valor aditivo  equivale a “mais”. 
I .  o trecho  “a estimativa é de que existam 30 milhões de hectares de pastagens degradadas” (par grafo 

8)  a forma verbal destacada pode ser substituída por “haja”  substituição que está de acordo com a norma 
padrão. 
 
Estão CORRETAS, apenas:  

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


