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FÍSICA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor MARCOS 

 
Na figura estão desenhadas as forças que agem sobre q. Estas forças se anulam. 
Como o triângulo é equilátero F1 = F2. Sendo assim as componentes verticais de  e  são iguais, correspondendo 
cada uma à metade do peso da carga em c. 
Assim, a componente vertical de F1 e igual à metade do peso de q. 

 
 

 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professor MARCOS 
a) Como a esfera é condutora e está em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico dentro dela é nulo. EB = 0. 
b) Como o campo elétrico é nulo no interior da esfera o elétron ficaria em repouso ao ser abandonado no ponto B. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professor MARCOS 
a) O potencial na superfície de um condutor em equilíbrio eletrostático é igual ao potencial dentro deste condutor. 

Desse modo, VA = VB = 20 V. 
b) O trabalho do campo elétrico sobre a carga no caminho AC é dado por:  

WAC = q.VAC = q.(VA – VC) = 0,2x(20 – 15) = 1,0  J 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professor MARCOS 
a) O isolante impede que a malha condutora entre em contato com o condutor. (Ela não tem a função de “isolar” 

o condutor de campos elétricos externos.) 
b) A malha condutora é ligada ao terra, de modo que forma uma blindagem eletrostática ao redor do condutor. 

Desse modo ela não permite que campos elétricos externos atinjam o condutor, o que criaria interferências na 
transmissão do sinal de TV. 

 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor ANDERSON 
a) Potência da fonte de calor: 

água águam c 100 1 20P P 400 cal min
t 5

∆θ ⋅ ⋅
= = ⇒ =

∆
 

 
b) Sendo a potência constante, o calor específico da amostra vale: 
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QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor ANDERSON 
Dados: 6 9 5 2

sim 2 10 g 2 10 kg; Q 0,96mJ 96 10 J; c 8 10 J kg C.− − −= × = × = = × = × ⋅ °  
 
Da expressão do calor sensível: 

5
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9 2

Q 96 10Q mc T  T   T 6,0 10 C.
mc 2 10 8 10

−

−

×
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QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor ANDERSON 
Considerando o sistema garrafa-café termicamente isolado, têm-se: 

( ) ( )
garrafacafé

café garrafa

0 0 0

0

Q Q 0

mc C 0

160200(1)(60 ) 100(60 20) 0  120 2 40 0    
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+ =
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− θ + − = ⇒ − θ + = ⇒ θ = ⇒

θ = °

   

 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora ERIKA 
a) convexo  
b) 

 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora ERIKA 
Vamos usar a fórmula que calcula o número de imagens conjugadas por espelhos alinhados, confira: 

 
Devido ao alinhamento dos espelhos, formam-se, ao todo, 5 imagens.  
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QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora ERIKA 
As imagens formadas pelos espelhos planos têm sempre o mesmo tamanho que seus objetos logo a imagem terá 
hi =20cm, além disso, a distância em que a imagem é formada, atrás do espelho, é igual à distância entre o objeto 
e o espelho  , ou seja do=di=30cm. Por isso a distância entre o objeto e sua imagem é de 60 cm (di+do). 
 

GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor ALDO 
As regiões de maior densidade demográfica de Belo Horizonte correspondem as regiões centrais onde temos maior 
desenvolvimento da atividade econômica e maior verticalização das moradias (regiões centro-sul, leste, oeste e 
noroeste). Já as regiões de menor densidade demográfica são as regiões periféricas onde predominam residências 
térreas e menor nível de atividade econômica.  
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professor ALDO 
O Brasil, que, apesar de apresentar uma população absoluta elevada (aproximadamente 212 milhões de 
habitantes), apresenta baixa densidade demográfica (aproximadamente 24,9 habitantes por km2) isso leva o país a 
ser populoso e mal povoado, em decorrência de sua extensão territorial. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professor ALDO 
Trata-se de um aterro sanitário para a disposição de lixo onde se diminui o impacto ambiental. Um dos gases 
liberados é o metano 4(CH )  proveniente da decomposição do lixo. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professor ALDO 
A urbanização brasileira foi rápida e desordenada, levou a impermeabilização da superfície por excesso de 
concreto, edifícios e asfalto, assim, diminuiu a infiltração de água no solo. Por sua vez, o aumento do escoamento 
superficial da água em pouco tempo costuma elevar a vazão dos rios causando transbordamento e provocando 
enchentes. 
 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
O Espaço Schengen delimita um conjunto de países no qual está estabelecida a livre circulação de pessoas. Os 
Estados signatários do acordo aboliram as fronteiras internas a favor de uma fronteira externa única. Este Espaço é 
composto atualmente por 26 países europeus, sendo 22 pertencentes à UE. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
A Zona do Euro inclui os países europeus que adotam o Euro como moeda oficial. Dos países da UE que não 
adotam o Euro podem ser citados: Reino Unido, Dinamarca, Suécia, Polônia, República Tcheca, Hungria, Romênia, 
Bulgária e Croácia. 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
O Tratado de Roma (1957), assinado pela Bélgica, Holanda, Luxemburgo (BENELUX), França, Alemanha Ocidental 
e Itália, visava uma união econômica de fato entre esses países europeus, através de uma política comum para os 
produtos agrícolas, transportes e outros setores econômicos estratégicos, além de definir regras comuns para a 
concorrência entre os seus mercados nacionais, a partir de uma coordenação regional de política econômica entre 
os Estados membros. Pretendia-se uma união cada vez mais estreita desses países mediante a eliminação das 
barreiras alfandegárias que dividiam os mercados europeus, o que gerava, inclusive, conflitos armados. Ou seja, o 
MCE buscava integrar a economia dos países membros com o estabelecimento de um mercado comum. Já o 
Tratado de Maastricht ou Tratado da União Europeia (1992) representou um avanço nesse processo de integração 
econômica para os âmbitos político e social, através da construção de uma ‘cidadania europeia’, alargando-se 
assim as competências comunitárias através de políticas externas e de segurança comuns, além de ampliar a 
cooperação entre eles nos âmbitos da justiça e assuntos internos. Portanto, Maastricht constituiu uma nova etapa 
na integração europeia, dado ter permitido o lançamento da integração política, assentando os parceiros 
comunitários em três pilares: a união das Comunidades Europeias, das Políticas Externas e de Segurança Comum 
(PESC) e da cooperação policial e judiciária em matéria penal (JAI). Ao instituir uma ‘cidadania europeia’, 
Maastricht reforçou os poderes do Parlamento Europeu e criou a União Econômica e Monetária (UEM), com a 
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definição do Euro como moeda regional. Assim sendo, o tratado de 1992 ultrapassou o objetivo econômico do de 
Roma (1957), pelo desejo de constituir-se mais do que uma região aduaneira, mas também por uma nova 
proposta para a dimensão política e jurídica entre os países comunitários. 
Adaptado de http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_ 
affairs/treaties/treaties_maastricht_pt.htm. Acesso em 30 jul. 2013. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
A diferença de uma área de livre comércio (1) para uma união aduaneira (2) é que enquanto a primeira (1) é uma 
associação que possibilita a livre circulação de mercadorias (mas não de pessoas) com reduzidas taxas 
alfandegárias, como resultado de acordos mútuos entre os países envolvidos (o que, supostamente, beneficia as 
empresas localizadas nesses países), a segunda (2) é um acordo feito entre países, com amplos objetivos, 
abrangendo a criação de regras comuns de comércio com países exteriores ao acordo. 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
SIM. O fortalecimento geopolítico do MERCOSUL poderá ser ampliado com o uso estratégico das águas do aquífero, 
já que com o aumento da escassez de água potável no mundo, os recursos hídricos ganham status de “recurso 
estratégico”. Com a redução da oferta de água potável no mundo, muitos países estão promovendo políticas de 
contenção dos seus ainda existentes recursos hídricos potáveis; outros países vêm buscando ampliar a sua 
capacidade de reciclar as águas utilizadas nas atividades humanas, e até mesmo, de importar tal recurso.  Assim 
sendo, o potencial hídrico do aquífero Guarani, se bem gerenciado pelos países sob os quais está localizado, poderá 
render bom dividendo, em termos de poder político internacional, ao Cone Sul, já que os países dessa região 
poderão barganhar vantagens regionais com as atuais potências mundiais sob bases mais igualitárias, ao usarem, 
politicamente, mais essa “moeda forte” regional que é o aquífero. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
As áreas a serem inundadas são recobertas pela densa floresta tropical.  
Algumas represas e linhas de transmissão afetam direta ou indiretamente reservas biológicas e indígenas, ou áreas 
que são consideradas de valor a serem preservadas.  
Todos os rios tendem a atingir um equilíbrio dinâmico entre a sua descarga, velocidade média, carga sedimentar e 
a morfología de seu leito. Plantas e animais aquáticos são adaptados a estas condições específicas.  
O represamento de um rio significa uma interrupção de um sistema aberto e de transporte por um sistema mais 
fechado e de acumulação. Consequentemente, a construção de uma represa representa um impacto fundamental 
para um rio, resultando em fortes modificações, que afetam a área do próprio reservatório, mas também a área 
abaixo da represa e, no caso da biota, até a área acima dela.  
Meteorologistas, físicos e ecólogos, com crescente preocupação, chamam a atenção para o perigo de uma mudança 
global do clima em consequência do aumento de CO2 na atmosfera, por causa da queima de combustíveis fósseis e 
da destruição das florestas tropicais em grande escala. 
 

INGLÊS 
 
QUESTÃO 01 - (2,0 pontos) – Professor GERALDO 
The text says these people are all for quietness and enjoy doing it.  
 
QUESTÃO 02 - (2,0 pontos) - Professor GERALDO 
The society has become oppressive and uninteresting. 
 
QUESTÃO 03 - (2,0 pontos) - Professor GERALDO 
Risk sports have a positive side, because they help people to overcome fears in their personal lives and in their 
jobs as well.  
 
QUESTÃO 04 - (2,0 pontos) - Professor GERALDO 
a) When I GOT (get) to the airport I discovered I HAD FORGOTTEN (forget) my passport. 
b) The train HAD already LEFT (leave) when my family and I ARRIVED (arrive) at the train station.  
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QUESTÃO 05 - (2,0 pontos) – Professor GERALDO 
a) A new stadium is being built near the station.  
b) All the milk has been drunk by my father! 
c) Ms. Donnovan is loved at school.  
d) Five different languages could be spoken by Janick when he was younger.  
 
 


