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a) Correta. A citação de Martin Luther King utilizada no enunciado, de
fato, revela o caráter apaziguador de sua luta em relação aos ânimos
exaltados e aos enfrentamentos entre negros e brancos, com ambos
os lados apresentando grupos organizados de revolta violenta à
situação social do período. As ações de Luther King se desenvolvem
no sentido de garantir direitos civis para a população negra e, assim,
amenizar as diferenças entre brancos e negros na sociedade.
b) Incorreta. Dado o conhecido tom contrário à violência dos
discursos de Martin Luther King, esta alternativa não procede,
justamente por afirmar que o líder em questão pregava a violência
racial urbana.
c) Incorreta. Não há no discurso de Martin Luther King qualquer
alusão à interferência da religião nas questões raciais. Mesmo
sabendo que instituições como a Ku Klux Klan, em dados momentos,
incorporaram ares de seitas religiosas em sua prática e seus
discursos, isso não condiz com o discurso do referido líder.
d) Incorreta. A luta de Martin Luther King vai muito além da simples
conquista do mercado de trabalho, envolvendo questões mais
profundas como a justiça igualitária, melhores condições de vida e
tolerância à integração social dos negros na sociedade norteamericana.
e) Incorreta. A alternativa não condiz nem com o ideal de Martin
Luther King, nem com a realidade étnico-social da cultura norteamericana, já que, no primeiro caso, é patente a busca do líder pela
integração social entre brancos e negros em seus discursos e não
pela distinção de um grupo em relação a outro e no segundo caso,
devemos levar em conta o grande contingente branco europeu que
compõe a população de colonos desde as primeiras ocupações e não
apenas a população negra decorrente da utilização da mão de obra
escrava.

QUESTÃO 01
Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito
antes dos europeus, foram os próprios africanos trazidos como
escravos. E esta descoberta não se restringia apenas ao reino
linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive à da
religião. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e
transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência
entre si de elos culturais mais profundos.
SLENES, R. Malungu, ngoma vem! África coberta e descoberta do Brasil.
Revista USP, n. 12, dez./jan./fev. 1991-92 (adaptado).

Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes
partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível
a
a) formação de uma identidade cultural afro-brasileira.
b) superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições
européias.
c) reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos.
d) manutenção das características culturais específicas de cada etnia.
e) resistência à incorporação de elementos culturais indígenas.
Resolução
Alternativa A
a) Correta. A alternativa sintetiza a idéia central do texto acerca das
implicações entre a experiência da escravidão e a formação de uma
identidade africana entre os escravizados.
No texto do enunciado, Robert Slenes afirma que foram os próprios
africanos escravizados, oriundos de diversas localidades da África e
diferentes grupos étnicos, culturais e linguísticos, que primeiro
atentaram para o que havia de comum entre eles, para além das
diferenças. Para o autor, a percepção destes elos culturais comuns
propiciou a formação de uma identidade africana partilhada de forma
geral pelos africanos trazidos para o Brasil como escravos.
b) Incorreta. O texto fala da identidade africana pensada e entendida
pelos próprios africanos, não havendo relação com as tradições
européias.
c) Incorreta. O texto enfoca a percepção dos diferentes grupos
africanos escravizados acerca dos traços comuns entre suas culturas
por conta da convivência, não havendo referência a conflitos
étnicos.
d) Incorreta. A alternativa indica que a experiência da escravidão
manteria as especificidades culturais de cada grupo africano
escravizado. No entanto, o processo a que o texto se refere é, ao
contrário, o de percepção da existência de elos culturais comuns, que
possibilitaria a aproximação e interação das diferentes culturas.
e) Incorreta. A alternativa não apresenta relação com o texto nem
com o enunciado, que não fazem nenhuma referência aos indígenas.

QUESTÃO 03
É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que
quer; mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre
presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A
liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem; se um
cidadão pudesse fazer tudo o que proíbem, não teria mais liberdade,
porque os outros também teriam tal poder.
MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1997
(adaptado).

A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz
respeito
a) ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as
decisões por si mesmo.
b) ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às
leis.
c) à possibilidade de o cidadão participar no poder e, nesse caso, livre
da submissão às leis.
d) ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde
que ciente das consequências.
e) ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus
valores pessoais.
Resolução
Alternativa B
a) Incorreta. Não há no texto de Montesquieu referência à relação
entre a autonomia de tomada de decisões pelo individuo e seu status
de cidadão.
b) Correta. A alternativa apresenta corretamente a mesma relação
entre vontade pessoal e liberdade política presente no texto de
Montesquieu, sintetizada na sentença: “A liberdade é o direito de fazer
tudo o que as leis permitem”.
c) Incorreta. O texto de Montesquieu contraria a alternativa na medida
em que defende a necessidade da submissão das vontades
individuais às leis para que a liberdade política de todos seja
assegurada.
d) Incorreta. Montesquieu advoga no sentido de que o cidadão deve
seguir as proibições determinadas pela lei para que exista liberdade
política. Desta forma, a atuação do cidadão de acordo somente com
seu livre arbítrio ameaçaria a própria existência da liberdade política
dos demais cidadãos, no caso de sua vontade ser descumprir a lei.
e) Incorreta. A noção de liberdade política colocada por Montesquieu
implica necessariamente a obediência dos cidadãos a valores sociais
partilhados (sintetizados nas leis), e não aos seus valores pessoais.

QUESTÃO 02
Nós nos recusamos a acreditar que o banco da justiça é
falível. Nós nos recusamos a acreditar que há capitais insuficientes de
oportunidade nesta nação. Assim nós viemos trocar este cheque, um
cheque que nos dará o direito de reclamar as riquezas de liberdade e
a segurança da justiça.
KING Jr.,M. L. Eu tenho um sonho, 28 ago. 1963. Disponível em:
www.palmares.gov.br. Acesso em: 30 nov. 2011 (adaptado).

O cenário vivenciado pela população negra, no sul dos Estados
Unidos nos anos 1950, conduziu à mobilização social. Nessa época,
surgiram reivindicações que tinham como expoente Martin Luther King
e objetivavam
a) a conquista de direitos civis para a população negra.
b) o apoio aos atos violentos patrocinados pelos negros em espaço
urbano.
c) a supremacia das instituições religiosas em meio à comunidade
negra sulista.
d) a incorporação dos negros no mercado de trabalho.
e) a aceitação da cultura negra como representante do modo de vida
americano.
Resolução
Alternativa A
A questão racial nos Estados Unidos se agravou desde a Guerra de
Secessão no século XIX. A partir daí, movimentos de cunho racista se
desenvolveram, principalmente por iniciativa de fazendeiros sulistas
revoltados com a ideia da abolição. Posteriormente, ao longo do
século XX, a questão racial se agravou por conta da crescente
segregação adotada pelo Estado como uma tentativa de solução do
problema.
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QUESTÃO 04

Resolução
Alternativa E
A questão se desenvolve no contexto da Ditadura Militar no Brasil.
Conhecido como Regime de Exceção, muitas vezes afirmava, em
discurso, assegurar a democracia mas, na prática, mostrava situações
complicadas, como a morte do jornalista Vladimir Herzog, cujo
assassinato feito por militares foi camuflado com uma foto aludindo a
um ato de suicídio. Tal episódio se dá no governo Geisel, interpretado
como início do processo de abertura política.
a) Incorreta. Pois não seria possível, nem pela interpretação do texto,
nem pela situação política do período ditatorial, apresentar certezas
quanto à ação do governo contra quadros da administração do Estado,
principalmente contra os militares.
b) Incorreta. Sabemos que o processo de abertura teve início com
Geisel, mas ainda perdurou por todo o governo seguinte, do
presidente Figueiredo, também militar. Logo, não se pode encontrar no
texto a afirmação do fim do dito regime.
c) Incorreta. Pois dada a informação de que a ação que gerou o
documento citado foi a morte do jornalista Vladimir Herzog, fica claro
que a ação partiu dos militares e não dos grupos de esquerda, que,
por sua vez, possuíam afinidade ideológica considerável com a vítima,
já que lutavam pela liberdade de expressão.
d) Incorreta. A tortura não é citada diretamente no texto e pelo
contexto, bem como pelo enunciado, fica claro que a preocupação dos
profissionais que se manifestam está em outro foco, qual seja, a morte
do jornalista em questão.
e) Correta. Por conta do conteúdo apresentado na citação,
principalmente no trecho “(...) esperamos a realização de novas
diligências, capazes de levar à completa elucidação desses fatos e de
outros que porventura vierem a ser levantados.” Pela simples
interpretação do texto é possível verificar a correção desta alternativa.

LORD WILLINGDON’S DILEMMA
Disponível em: www.gandhiserve.org. Acesso em: 21 nov. 2011

O cartum, publicado em 1932, ironiza as consequências sociais das
constantes prisões de Mahatma Ghandi pelas autoridades britânicas,
na Índia, demonstrando
a) a ineficiência do sistema judiciário inglês no território indiano.
b) o apoio da população hindu à prisão de Ghandi.
c) o caráter violento das manifestações hindus frente à ação inglesa.
d) a impossibilidade de deter o movimento liderado por Ghandi.
e) a indiferença das autoridades britânicas frente ao apelo popular
hindu.
Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. A charge não faz referência ao sistema judiciário inglês.
b) Incorreta. A charge mostra como todos tornam-se Gandhi a partir
de sua prisão, estando portanto identificados com ele, e não contra
ele.
c) Incorreta. Não há na charge indicação de comportamento violento.
Além disso, o movimento de descolonização da Índia caracteriza-se
principalmente pela bandeira da não-violência.
d) Correta. A charge trata justamente da maneira como o movimento
pela descolonização se expande para além dos mecanismos de
controle da Inglaterra.
O cartum mostra uma multidão de figuras de Gandhi se aproximando
da prisão em que ele se encontra encarcerado por um homem em
trajes ingleses. Através do recurso de repetição da figura do líder
indiano, o cartum fala ao mesmo tempo da identificação da população
indiana com Gandhi e da expansão e popularização de seus ideais e
multiplicação massiva de seus seguidores a partir da repressão
inglesa às suas ações.
e) Incorreta. A apreensão demonstrada pelo homem em trajes
europeus na charge contraria a ideia colocada na alternativa de que as
autoridades britânicas seriam indiferentes ao movimento popular
indiano. Além disso, supor indiferença da parte dos ingleses em
relação ao movimento de descolonização da Índia é historicamente
absurdo.

QUESTÃO 06

QUESTÃO 05
Diante dessas inconsistências e de outras que ainda preocupam a
opinião pública, nós, jornalistas, estamos encaminhando este
documento ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de
São Paulo, para que o entregue à Justiça; e da Justiça esperamos a
realização de novas diligências capazes de levar à completa
elucidação desses fatos e de outros que porventura vierem a ser
levantados.

Disponível em: www.metmuseum.org. Acesso em: 14 set. 2011.

A figura apresentada é de um mosaico, produzido por volta do ano 300
d.C., encontrado na cidade de Lod, atual Estado de Israel. Nela
encontram-se elementos que representam uma característica política
dos romanos no período, indicada em:
a) Cruzadismo – conquista da terra santa.
b) Patriotismo – exaltação da cultura local.
c) Helenismo – apropriação da estética grega.
d) Imperialismo – selvageria dos povos dominados.
e) Expansionismo – diversidade dos territórios conquistados.
Resolução
Alternativa E
A figura mostra um mosaico em que podem ser vistos diversos
animais considerados exóticos no ambiente urbano romano. A
composição ecoa a apresentação de animais exóticos em arenas
durante exibições públicas para entretenimento popular, comumente

Em nome da verdade. In: O Estado de São Paulo, 3 fev. 1976. Apud. FILHO, I. A.
Brasil, 500 anos em documentos. Rio de Janeiro: Mauad, 1999.

A morte do jornalista Vladimir Herzog, ocorrida durante o regime
militar, em 1975, levou a medidas como o abaixo-assinado feito por
profissionais da imprensa de São Paulo. A análise dessa medida
tomada indica a
a) certeza do cumprimento das leis.
b) superação do governo de exceção.
c) violência dos terroristas de esquerda.
d) punição dos torturadores da polícia.
e) expectativa da investigação dos culpados.
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QUESTÃO 08
Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os
sentimentos de pertencimento; ela cria uma atmosfera que convém
aos momentos fortes da vida, às festas, às comemorações.

promovidas pelo imperador ou por patronos de alta posição social no
período.
a) Incorreta. O cruzadismo é um fenômeno muito posterior ao período
enfocado pela questão.
b) Incorreta. O conceito de patriotismo é anacrônico neste caso, não
podendo ser utilizado para tratar de processos da Antiguidade.
c) Incorreta. Não há no mosaico elementos que se relacionem à
apropriação romana da cultura grega.
d) Incorreta. Apesar de ser possível falar em imperialismo romano, a
noção de que os povos dominados seriam “selvagens” não faz parte
da visão de mundo dos romanos antigos, para os quais os submetidos
seriam “bárbaros”, ou seja, estrangeiros, não-romanos. A ideia de que
no processo de dominação a civilização se impõe sobre a selvageria
(ou seja, ao homem num estágio mais primitivo de desenvolvimento) é
mais adequada tanto ao processo de Conquista da América, no século
XVI, quanto ao fenômeno do Imperialismo europeu do século XIX,
particularmente através de suas noções de superioridade racial
europeia e branca. Assim, a utilização da noção de selvageria na
alternativa a torna anacrônica e, portanto, incorreta.
e) Correta. O expansionismo é uma das principais características
políticas do período imperial romano como um todo. Neste contexto,
os animais exóticos originários das mais diversas localidades
dominadas compõem um conjunto fortemente simbólico do alcance,
extensão e poder do Império.

CLAVAL, P. Terra dos homens: a geografia. São Paulo: Contexto, 2010 (adaptado).

No texto, é apresentada uma forma de integração da paisagem
geográfica com a vida social. Nesse sentido, a paisagem, além de
existir como forma concreta, apresenta uma dimensão
a) política de apropriação efetiva do espaço.
b) econômica de uso de recursos do espaço.
c) privada de limitação sobre a utilização do espaço.
d) natural de composição por elementos físicos do espaço.
e) simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço.
Resolução
Alternativa E
O texto aborda a relação emocional e sensorial entre o ser humano e
o espaço, ultrapassando a barreira do concreto e concentrando-se no
aspecto abstrato da relação entre o homem e a paisagem por ele
percebida.
a) Incorreta. Esta alternativa remete à apropriação apenas concreta
do espaço geográfico, ignorando outras dimensões não materiais da
existência humana, que compõem o sentido do texto.
b) Incorreta. Quando pensamos o espaço apenas por sua dimensão
econômica, relegamos os aspectos abstratos oriundos de sentimentos
individuais e coletivos, bem como de emoções humanas.
c) Incorreta. Se considerarmos a paisagem com um elemento
ilimitado, perdemos a noção de paisagem, pois esta traz em si a noção
de compartimentação do espaço – espaço subjetivo captado pelos
sentidos humanos, os quais apresentam em si limitações.
d) Incorreta. A paisagem apresenta-se como coletividade e união de
lugares semelhantes ou complementares entre si, sendo assim, a
paisagem também carrega em si as particularidades emocionais e de
identificação dos habitantes com seus lugares, não se limitando aos
elementos físicos.
e) Correta. De acordo com o texto, o ser humano possui uma relação
emocional e de identificação com os lugares que compõem a
paisagem por ele captada, sendo esta dimensão carregada de
simbolismo e subjetividade.

QUESTÃO 07
Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I
fora recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma
série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro,
armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de
março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite
das Garrafadas, durante os quais os “brasileiros” apagavam as
fogueiras “portuguesas” e atacavam as casas iluminadas, sendo
respondidos com cacos de garrafas jogadas das janelas.
VAINFAS, R. (Org.). Dicionário do Brasil Imperial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008
(adaptado).

Os anos finais do I Reinado (1822-1831) se caracterizaram pelo
aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios
descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela

QUESTÃO 09
a) estímulos ao racismo.
b) apoio ao xenofobismo.
c) críticas ao federalismo.
d) repúdio ao republicanismo.
e) questionamentos ao autoritarismo.
Resolução
Alternativa E
a) Incorreta. As disputas expostas no texto não revelam questões
raciais e sim disputas políticas entre dois grupos políticos: “Partido dos
Portugueses” e “Partido dos Brasileiros”.
b) Incorreta. Apesar de estarem em oposição dois grupos, chamados
“Partido dos Portugueses” e “Partido dos Brasileiros”, a disputa era por
questões políticas, que envolviam a distribuição dos poderes no Brasil,
e não de nacionalidades.
c) Incorreta. Não existia regime federalista no Brasil naquela época.
d) Incorreta. Em meio à crise apresentada, alguns opositores mais
radicais chegaram a levantar a hipótese de proclamação de uma
república, mas que não encontrou repercussão nem mesmo entre
seus pares. Portanto, o repúdio ao republicanismo não foi o motivo
das disputas colocadas em questão. A causa dos conflitos citados é a
estruturação e distribuição dos poderes políticos no Brasil e não um
embate entre republicanos e monarquistas.
e) Correta. O texto revela a crise política que marcou todo primeiro
reinado, mas se intensificou ao seu final. O chamado “Partido dos
Brasileiros”, que havia apoiado D. Pedro no momento da
independência, logo em seguida passou a fazer oposição diante das
demonstrações de autoritarismo do imperador, que fechou a
Assembleia Constituinte em 1823, impôs uma Constituição em 1824 e
que incluía, ainda, o poder moderador, que promovia uma
centralização do poder. Frente a esse rompimento, D. Pedro busca
apoio no outro grupo político, o chamado “Partido dos Portugueses”.
Essa disputa política, entre os “brasileiros”, que queriam maior
participação no poder, e os “portugueses”, que apoiavam a
centralização do poder nas mãos D. Pedro, marcou o período e se
agravou com uma crise econômica que também assolava o país. Isso
levou a uma série de protestos e à abdicação do imperador em 1831.

Charge anônima. BURKE, P. A fabricação do rei. Rio de Janeiro: Zahar, 1994.

Na França, o rei Luis XVI teve sua imagem fabricada por um conjunto
de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de
soberania. Neste sentido, a charge apresentada demonstra
a) a humanidade do rei, pois retrata um homem comum sem os
adornos próprios à vestimenta real.
b) a unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei com a
vestimenta real representa o público e sem a vestimenta real, o
privado.
c) o vínculo entre monarquia e povo, pois leva ao conhecimento
público a figura de um rei despretensioso e distante do poder político.
d) o gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos
trajes reais em relação aos de outros membros da corte.
e) a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei,
pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal.
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Resolução
Alternativa E
A questão trata da imagem do rei como um artifício político vital do
Absolutismo Monárquico. A política de corte, bem como o suporte
ideológico envolvido na construção do poder real, tanto por parte da
religião como por parte dos pensadores da Idade Moderna, são
características bastante conhecidas. A ideia transmitida pela charge
ajuda a sintetizar esse conceito.
a) Incorreta. A alternativa dá conta apenas de parte da interpretação,
pois desconsidera a soma dos fatores representativos levando em
consideração apenas da figura humana do rei.
b) Incorreta. A ideia de unidade entre público e privado não confere a
interpretação correta à charge, posto que, mesmo na vida privada,
eram cobradas posturas e imagens totalmente vigiadas e
representativas do jogo político, ademais, a interpretação precisa
evidenciar o tom conceitual central pretendido pelo desenho, qual seja,
o disfarce da característica humana em favor do corpo político do rei.
c) Incorreta. A ocultação das características humanas do rei é
justamente um artifício de subordinação da população à figura do rei,
bem como ao poder do Estado. Por conta disso o rei passa longe de
ser despretensioso e distante do poder político.
d) Incorreta. Não há outros membros da corte representados na
charge para que se chegue à confirmação desta alternativa. Além
disso, a charge não trata apenas de moda e refinamento, mas sim, do
jogo político, do qual a vestimenta é apenas uma parte.
e) Correta. É evidente, na charge, a força e a imponência transmitidas
pela vestimenta do rei. Da esquerda para a direita observamos a
vestimenta real num manequim, ao centro o rei representado em sua
fragilidade humana e à direita a composição completa, onde as
fragilidades evidentes do caráter humano do homem são disfarçadas
pela imponência das roupas, caracterizando a construção do poder de
Estado. Dentro de tal concepção a figura do rei deve passar a imagem
do corpo político, ou seja, diferente, enquanto superior à do homem
comum.

Resolução
Alternativa A
a) Correta. Para Kant, o esclarecimento é a saída do homem de sua
menoridade, definida como “a incapacidade de fazer uso de seu
entendimento sem a direção de outro indivíduo”. A filosofia de Kant,
portanto, reivindica a autonomia da capacidade racional, como está
colocado na alternativa.
b) Incorreta. O texto de Kant defende o uso da capacidade racional
como forma de emancipação humana, ao contrário da alternativa, que
a apresenta como menor diante de “verdades eternas”.
c) Incorreta. Os conceitos apresentados na alternativa não
apresentam relação lógica entre si e de forma alguma remetem ao
texto de Kant.
d) Incorreta. A alternativa afirma que o caminho para o
esclarecimento é a compreensão de verdades religiosas, mas o texto
de Kant deixa claro que o esclarecimento só é possibilitado pelo uso
autônomo da própria racionalidade pelo indivíduo.
e) Incorreta. A noção de ideologia como conjunto de proposições
racionais que ocultam verdades é característica do pensamento
marxista, não constituindo uma preocupação do pensamento de Kant,
nem da sua definição de Esclarecimento.

QUESTÃO 11
Na regulação de matérias culturalmente delicadas, como,
por exemplo, a linguagem oficial, os currículos da educação
pública, o status das Igrejas e das comunidades religiosas, as
normas do direito penal (por exemplo, quanto ao aborto), mas
também em assuntos menos chamativos, como, por exemplo, a
posição da família e dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a
aceitação de normas de segurança ou a delimitação das esferas
pública e privada – em tudo isso reflete-se amiúde apenas o
autoentendimento ético-político de uma cultura majoritária,
dominante por motivos históricos. Por causa de tais regras,
implicitamente repressivas, mesmo dentro de uma comunidade
republicana que garanta formalmente a igualdade de direitos para
todos, pode eclodir um conflito cultural movido pelas minorias
desprezadas contra a cultura da maioria.

Observação: A alternativa “E”, mesmo sendo a correta, peca ao
permitir uma interpretação de que a roupa do rei serviria apenas para
esconder defeitos do corpo, quando na verdade, se apresenta como
um artifício muito mais amplo, independente da constituição física do
líder, tal como mostrado acima. Além disso, destacamos a linguagem
inapropriada dos autores ao sugerir como “defeitos” o abdômen
volumoso, as pernas finas e a calvície.

HABERMAS, J. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola,
2002.

A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto
por
Habermas,
encontra
amparo
nas
democracias
contemporâneas, na medida em que se alcança
a) a secessão, pela qual a minoria discriminada obteria a
igualdade de direitos na condição de sua concentração espacial,
num tipo de independência nacional.
b) a reunificação da sociedade que se encontra fragmentada em
grupos de diferentes comunidades étnicas, confissões religiosas e
formas de vida, em torno da coesão de uma cultura política
nacional.
c) a coexistência das diferenças, considerando a possibilidade de
os discursos de autoentendimento se submeterem ao debate
público, cientes de que estarão vinculadas à coerção do melhor
argumento.
d) a autonomia dos indivíduos que, ao chegarem à vida adulta,
tenham condições de se libertar das tradições de suas origens em
nome da harmonia da política nacional.
e) o desaparecimento de quaisquer limitações, tais como
linguagem política ou distintas convenções de comportamento,
para compor a arena política a ser compartilhada.

QUESTÃO 10
Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele
próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu
entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio
culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta
de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si
mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso de teu
próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a
covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos
homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma
condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores
durante toda a vida.
KANT, I. Resposta à pergunta: o que é esclarecimento?
Petrópolis: Vozes, 1985 (adaptado).

Kant destaca no texto o conceito de Esclarecimento, fundamental para
a compreensão do contexto filosófico da Modernidade.
Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa
a) a reivindicação de autonomia da capacidade racional como
expressão da maioridade.
b) o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das
verdades eternas.
c) a imposição de verdades matemáticas, com caráter objetivo, de
forma heterônoma.
d) a compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da
falta de entendimento.
e) a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas
pela própria razão.

Resolução
Alternativa C
No texto do enunciado, Habermas afirma que o tratamento jurídico
dado aos assuntos culturais de uma comunidade política (como as
definições relativas a língua oficial, religião e direito penal) reflete a
cultura de uma maioria, que é vitoriosa e majoritária por conta de
processos sócio-históricos definidos. Assim, toda tentativa de
regulação seria necessariamente excludente, deixando de fora a visão
e as noções culturais dos grupos que não foram contemplados por
este processo sócio-historico. Essa exclusão é que pode levar esses
grupos, que ele chama de minorias, ao conflito com a cultura
majoritária, mesmo numa sociedade em que todos tem formalmente
os mesmos direitos. A partir destas definições, a questão pede ao
candidato que escolha a alternativa que contém o processo que
deve ocorrer nas democracias contemporâneas para que elas
sejam capazes de comportar a reivindicação dos direitos destas
minorias.
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a) Incorreta. A alternativa afirma que a reivindicação dos direitos das
minorias só poderia ocorrer através da separação destes grupos em
territórios ocupados só por eles, tornando-se independentes do Estado
nacional de que fazem parte. A inadequação da colocação fica clara
se pensarmos na possibilidade de formação de um novo Estado para
grupos tradicionalmente excluídos das formulações jurídicas nas
democracias contemporâneas, como negros, homossexuais e
mulheres.

dos territórios conquistados na América, como a do relato apresentado
no enunciado.
c) Incorreta. O texto não faz alusão à catequese, se atendo apenas à
descrição da paisagem e de possíveis riquezas naturais. Além disso, a
ideia de catequese, tal como foi utilizada nesta afirmação, não condiz
com a prática da escravidão negra africana, pois estava atrelada
apenas aos conflitos relacionados à escravidão indígena, censurada
pelos jesuítas, uma vez que defendiam serem os índios possuidores
de alma, atributo ausente, segundo eles, nos negros africanos. De
qualquer forma, os argumentos discutidos nesta alternativa não têm o
grau suficiente de relação com os fatores de ocupação do espaço
pelos colonizadores.
d) Incorreta. A própria atividade citada no texto, mineração, contrasta
com a ideia de policultura. Além disso, sabemos que na América, tanto
portuguesa como espanhola, vigorou o sistema de monocultura como
base da empresa colonial, o que também impossibilita aceitar esta
afirmativa como verdadeira.
e) Correta. O enunciado e o texto apresentado permitem, em parte,
definir o caráter organizado da construção de cidades como sistema
de ocupação do espaço adotado pelos espanhóis. Tal fator é até
mesmo diferenciador em relação à colonização portuguesa, de caráter
mais desordenado quanto à forma do estabelecimento dos colonos.
Na América espanhola, no entanto, mais importante do que a
ocupação do espaço em si, era o controle do fluxo de riquezas. Por
meio do estabelecimento de cidades, os colonos e a coroa espanhola
conseguiam sistematizar mais facilmente a exploração das riquezas e
o fiscalismo.

b) Incorreta. A afirmação apresenta como solução para que a
sociedade tenha espaço para a reivindicação dos direitos das
minorias a suplantação das diferenças entre grupos sociais em
torno de uma cultura política nacional. Tal ideia é incompatível
com preceitos democráticos básicos, como o respeito às
diversidades, e não há nenhum sentido em crer que ela poderia
permitir reivindicações das minorias, uma vez que sugere que as
diferenças que definem as minorias deixem de existir. Assim, a
afirmação está muito distante dos preceitos políticos que norteiam
qualquer democracia contemporânea, tendo maior afinidade com
as noções políticas do pensamento fascista.
c) Correta. A alternativa apresenta os elementos cuja existência é
necessária para que grupos minoritários possam reivindicar seus
direitos numa democracia, a saber a garantia da convivência
social das diversidades e a submissão dos argumentos que
sustentam as reivindicações ao debate público.
d) Incorreta. A alternativa coloca que os indivíduos que compõe
as minorias teriam que abrir mão de suas tradições originais em
nome de uma “harmonia política” para que as minorias fossem
capazes de reivindicar seus direitos nas democracias, o que não
tem lógica.
e) Incorreta. A alternativa afirma que a reivindicação dos direitos
pelas minorias nas democracias contemporâneas poderia ser
possibilitada pelo desaparecimento de elementos que limitem a
composição da arena política. Isso significaria a abertura total da
arena política e sua ampliação para toda sociedade, sem definição
de linguagens e comportamentos próprios dela, o que se aproxima
muito da noção de Assembléia Geral permanente preconizada
pelo pensamento anarquista. Tal noção não é compatível com os
preceitos das democracias contemporâneas, que contam com
uma ordenação jurídica, papeis sociais determinados e
mecanismos específicos de participação política e reivindicação,
que não incluem o todo da sociedade se manifestando de forma
direta sobre todos os assuntos.

QUESTÃO 13
Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para
suspender as leis ou seu cumprimento.
Que é ilegal toda cobrança de impostos para a Coroa sem o concurso
do Parlamento, sob pretexto de prerrogativa, ou em época e modo
diferentes dos designados por ele próprio.
Que é indispensável convocar com frequência os Parlamentos para
satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e conservar
leis.
Declaração de Direitos. Disponível em: http://disciplinas.stoa.usp.br.
Acesso em: 20 dez. 2011 (adaptado)

No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra
diante dos demais Estados europeus na Época Moderna. A
peculiaridade inglesa e o regime político que predominavam na
Europa continental estão indicados, respectivamente, em:
a) Redução da influência do papa – Teocracia.
b) Limitação do poder do soberano – Absolutismo.
c) Ampliação da dominação da nobreza – República
d) Expansão da força do presidente – Parlamentarismo
e) Restrição da competência do congresso – Presidencialismo

QUESTÃO 12
Mas uma coisa ouso afirmar, porque há muitos testemunhos, e é que
vi nesta terra de Veragua [Panamá] maiores indícios de ouro nos dois
primeiros dias do que na Hispaniola em quatro anos, e que as terras
da região não podem ser mais bonitas nem mais bem lavradas. Ali, se
quiserem podem mandar extrair à vontade.

Resolução
Alternativa B
Tanto pelos parágrafos citados, como pelo enunciado que explica se
tratar de um documento da Inglaterra do século XVII, pode-se
facilmente identificar a Monarquia Constitucional inglesa, fruto de um
longo processo iniciado no século XIII com a imposição da Magna
Carta ao rei João Sem Terra.
a) Incorreta. Os excertos apresentados citam claramente que se trata
da limitação do poder real e não do papa. Quanto ao regime político,
não encontramos a Teocracia na Inglaterra em qualquer momento
histórico.
b) Correta. A limitação dos poderes do soberano, de fato, está
refletida nos parágrafos apresentados no enunciado. Dentro do
contexto político inglês do século XVII, fica claro o desenvolvimento do
Absolutismo, mesmo que num período de crise, por conta das
revoluções.
c) Incorreta. O texto mostra uma limitação do poder real que, em
certa medida também levará a uma limitação do poder da nobreza e
não sua ampliação. A República ainda não era uma alternativa de
governo no contexto trabalhado.
d) Incorreta. Não havia presidente na Inglaterra do século XVII, muito
embora, quanto ao sistema político, já existisse o Parlamento.
e) Incorreta. Não há Congresso na Inglaterra no período citado.
Quanto ao sistema político, o presidencialismo nunca foi adotado pela
Inglaterra.

Carta de Colombo aos reis da Espanha, julho de 1503. Apud AMADO, J.;
FIGUEIREDO, L.C. Colombo e a América: quinhentos anos depois. São Paulo:
Atual, 1991 (adaptado).

O documento permite identificar um interesse econômico espanhol na
colonização da América a partir do século XV. A implicação desse
interesse na ocupação do espaço americano está indicada na
a) expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico.
b) promoção das guerras justas para conquistar o território.
c) imposição da catequese para explorar o trabalho africano.
d) opção pela policultura para garantir o povoamento ibérico.
e) fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas.
Resolução
Alternativas B/E
a) Incorreta. Apesar de sofrerem com as doenças, exploração de mão
de obra, guerras e outros males da colonização, os indígenas não
foram expulsos do território, sendo que o clero católico teve, ainda,
interesse na sua catequização.
b) Correta. Na visão dos colonizadores europeus uma guerra torna-se
justa quando os gentis (no caso, indígenas) resistiam à colonização
que, nesse momento, buscava o enriquecimento com base na
acumulação de metais preciosos (política mercantilista), mas também
pautava-se na expansão da fé cristã. Tal mentalidade justificou muitas
ações violentas das nações ibéricas em seu processo de ocupação
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Com base no texto, uma característica socioespacial e um
consequente desdobramento que marcou o processo de ocupação do
espaço rural na África subsaariana foram:
a) Exploração do campesinato pela elite proprietária – Domínio das
instituições fundiárias pelo poder público.
b) Adoção de práticas discriminatórias de acesso à terra – Controle do
uso especulativo da propriedade fundiária.
c) Desorganização da economia rural de subsistência – Crescimento
do consumo interno de alimentos pelas famílias camponesas.
d) Crescimento dos assentamentos rurais com mão de obra familiar –
Avanço crescente das áreas rurais sobre as regiões urbanas.
e) Concentração das áreas cultiváveis no setor agroexportador –
Aumento da ocupação da população pobre em territórios agrícolas
marginais.
Resolução
Alternativa E
a) Incorreta. A formação do campesinato pressupõe um conjunto de
base familiar que se dedica às atividades agrícolas com diferentes
graus de independência. Além disso, o conceito de campesinato está
diretamente relacionado aos grupos que possuem a propriedade total
ou parcial dos instrumentos de trabalho.
Na África, o trabalhador não possui as características citadas acima,
pois a propriedade privada da terra foi, em grande medida, controlada
pelo projeto colonizador europeu.
b) Incorreta. Embora haja adoção de práticas discriminatórias de
acesso à terra (com concentração nas mãos da minoria branca), é o
descontrole dos Estados Nacionais africanos que permitem o uso
do espaço enquanto reserva de valor.
c) Incorreta. Não há crescimento do consumo interno de alimentos no
continente africano. No ano de 2011, somente na região denominada
de chifre da África (Djibouti, Etiópia, Quênia, Somália e Uganda)
somaram-se doze milhões de famintos. A escassez nesse setor do
espaço africano é o maior registrado pela história do continente.
d) Incorreta. Na África a concentração de terras tem sofrido
significativos aumentos. Em verdade, a afirmação de que há um
crescimento dos assentamentos familiares é falsa.
e) Correta. Embora o texto não se refira explicitamente ao modelo
agroexportador africano, sabemos que esse é o modelo adotado pelo
colonizador europeu. As políticas agrárias africanas têm privilegiado o
uso da terra por parte dos grandes produtores, enquanto a população
campesina expropriada tem uma ocupação limitada a pequenos
redutos agrícolas marginais.

QUESTÃO 14

Disponível em: http://primeira-serie.blogspot.com.br. Acesso em: 07 dez. 2011 (adaptado)

Na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo
produtivo cuja forma de organização fabril baseava-se na
a) autonomia do produtor direto.
b) adoção da divisão sexual do trabalho.
c) exploração do trabalho repetitivo.
d) utilização de empregados qualificados.
e) incentivo à criatividade dos funcionários.
Resolução
Alternativa C
A figura apresentada no enunciado da questão mostra nitidamente
uma linha de montagem, realidade industrial que caracteriza o modo
de produção do início do século XX, principalmente nos Estados
Unidos, por conta das inovações de Taylor e Ford, responsáveis pelo
fenômeno conhecido como produção em série (linha de montagem) ou
popularmente Taylorismo e Fordismo.
a) Incorreta. No período industrial, a autonomia do produtor direto, ou
seja, o trabalho artesanal, não é incentivado, uma vez que fora
substituído pelo sistema industrial, onde se destaca o trabalho dos
operários, funcionários de fábricas, e não trabalhadores autônomos.

b) Incorreta. A divisão por gênero não é uma exigência do
sistema industrial. Tanto o trabalho feminino como masculino eram
utilizados da mesma maneira, uma vez que a intenção era tornar o
modelo produtivo totalmente impessoal. Podemos até destacar
alguma preferência pela mão de obra feminina em alguns casos,
mas isso ocorre mais por conta dos salários mais baixos pagos às
mulheres e não por uma necessidade do modelo produtivo.
c) Correta. A função da linha de montagem proposta por Ford é
justamente acelerar o ganho no tempo de produção. Os operários
ficavam parados no mesmo lugar e as peças é que passavam por
eles. Nessa concepção, cada funcionário representava o
acréscimo ou a modificação de apenas uma pequena parte ao
longo de todo o processo. Outro ganho foi o trabalho repetitivo que
permitia a especialização, artifício que possibilitava ainda maior
ganho de tempo, já que cada operário se preocupava apenas com
um ou dois movimentos ao invés de longos processos de
montagem individuais. O trabalho repetitivo fazia, portanto, que o
operário se tornasse mais rápido a cada peça que montasse.
d) Incorreta. É necessário diferenciar “qualificação” de
“especialização” nesse caso. A indústria especializa os operários
pela repetição dos movimentos e não há, portanto, uma
preocupação com a qualificação da mão de obra, uma vez que
cada fábrica necessitava de uma operação diferente.
e) Incorreta. No contexto industrial do início do século XX não há
o estímulo à criatividade dos operários. Pelo contrário, era
necessário que todos se enquadrassem em suas funções
específicas, como se fossem peças de uma grande engrenagem.
O próprio incentivo aos movimentos repetitivos elimina o espaço
para tal estímulo dentro do modelo produtivo.

QUESTÃO 16
Texto I
A Europa entrou em estado de exceção, personificado por
obscuras forças econômicas sem rosto ou localização física
conhecida que não prestam contas a ninguém e se espalham pelo
globo por meio de milhões de transações diárias no ciberespaço.
ROSSI, C. Nem fim do mundo em mundo novo. Folha de São Paulo, 11 dez. 2011
(adaptado)

Texto II
Estamos imersos numa crise financeira como nunca
tínhamos visto desde a Grande Depressão iniciada em 1929 nos
Estados Unidos.
Entrevista de George Soros. Disponível em: www.nybooks.com. Acesso em: 17 ago. 2011
(adaptado).

A comparação entre os significados da atual crise econômica e do
crash de 1929 oculta a principal diferença entre essas duas crises,
pois
a) o crash da Bolsa em 1929 adveio do envolvimento dos EUA na I
Guerra Mundial e a atual crise é o resultado dos gastos militares
desse país nas guerras do Afeganistão e Iraque.
b) a crise de 1929 ocorreu devido a um quadro de superprodução
industrial nos EUA e a atual crise resultou da especulação
financeira e da expansão desmedida do crédito bancário.
c) a crise de 1929 foi o resultado da concorrência dos países
reconstruídos após a I Guerra e a atual crise se associa à
emergência dos BRICS como novos concorrentes econômicos.
d) o crash da Bolsa em 1929 resultou do excesso de proteções ao
setor produtivo estadunidense e a atual crise tem origem na
internacionalização das empresas e no avanço da política de livre
mercado.
e) a crise de 1929 decorreu da política intervencionista norteamericana sobre o sistema de comércio mundial e a atual crise
resultou do excesso de regulação do governo desse país sobre o
sistema monetário.

QUESTÃO 15
A singularidade da questão da terra na África Colonial é a
expropriação por parte do colonizador e as desigualdades raciais no
acesso à terra. Após a independência, as populações de colonos
brancos tenderam a diminuir, apesar de a proporção de terra em
posse da minoria branca não ter diminuído proporcionalmente.
MOYO, S. A terra africana e as questões agrárias: o caso das lutas pela terra no Zimbábue.
In: FERNANDES, B. M.; MARQUES, M. I. M; SUZUKI, J. C. (Org.). Geografia agrária:
teoria e poder. São Paulo: Expressão Popular, 2007.
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Resolução
Alternativa B
a) Incorreta. O item A traz uma noção errônea de que a crise de 1929
deriva de gastos militares estadunidenses. O mesmo acontece com a
ideia de que as guerras dos Estados Unidos contra Iraque e
Afeganistão geraram a crise econômica atual.
b) Correta. Quando pensamos a crise de 1929 de forma sucinta
podemos dizer que ela foi resultado de diversos fatores, mas
principalmente decorrente da diminuição do consumo nas sociedades
européias e estadunidense, o que levou a não absorção da produção
industrial (crise de superprodução), levando a ‘quebradeira’ geral das
industrias e bancos, afetando o mercado financeiro e a economia
mundial.

Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. O aparato policial faz parte das instituições democráticas
modernas. Além disso, o aumento da violência citado nos fragmentos
não pode ser creditada tão somente às relações entre os princípios
democráticos e a força policial.
b) Incorreta. A violência e a repressão, de acordo com as sugestões
do fragmento II de autoria de Norbert Elias, é causada pelo Estado.
Em outras palavras, é o próprio Estado, a partir do processo
civilizatório, que promove a violência e a repressão da sociedade. Isso
estaria inerente a todo o processo de ocupação e criação de um
Estado-nação, não apenas posterior a um período ditatorial.
c) Incorreta. O aumento da violência não pode ser creditado aos
movimentos migratórios. É comum, em determinadas situações e
regiões, culpar os migrantes pelos problemas econômicos e sociais
(xenofobia). Entretanto, os textos abordam a violência e a necessidade
de contê-la de maneira muito mais abrangente que o proposto na
alternativa.
d) Correta. Os textos abordam o paradoxo entre a necessidade, por
parte do Estado, em manter a ordem através do controle, e a garantia
de manutenção das liberdades individuais, que estão intrínsecas aos
valores democráticos.
e) Incorreta. A produção das leis no Brasil não se encontra em
desacordo com a realidade nacional. A institucionalização dos códigos
normativos é uma das dimensões da vida brasileira, ou seja, está de
acordo com o sistema cultural brasileiro. O questionável é a
aplicabilidade dos códigos normativos supracitados.

A atual crise mundial tem sua gênese associada à especulação
financeira presente nos diversos setores econômicos das
economias modernas, e se apresentou de forma séria no final da
primeira década do século XXI com a crise especulativa no setor
bancário-imobiliário dos Estados Unidos, também conhecida como
crise do subprime.
c) Incorreta. A crise de 1929 não está diretamente relacionada
ao processo de concorrência entre países europeus reconstruídos
no pós guerra. Os países emergentes como conhecidos como
BRICS (a saber: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), têm
assumido um papel relevante na atual conjuntura econômica
global. Por estarem muito mais vinculados a produção de bens do
que à especulação financeira, sofreram efeitos menores da atual
crise e não podem ser apontados como geradores dela.
d) Incorreta. A crise de 1929 foi muito influenciada pela política
liberal vigente no período, fato que se contrapõe a ideia de que a
crise tenha se originado a partir da postura protecionista
estadunidense.
e) Incorreta. Podemos usar o mesmo que foi afirmado no item
anterior para contradizer esta resposta, pois a crise de 1929 foi
muito influenciada pela política liberal vigente no período, fato que
se contrapõe a ideia de que a crise tenha se originado a partir da
postura intervencionista dos Estados Unidos. Também é errado
afirmar que o excesso de regulação do governo sobre o sistema
monetário gerou a crise atual, pois foi justamente a liberdade
para as instituições financeiras promoverem empréstimos que
contribui com o subprime.

QUESTÃO 18

QUESTÃO 17
Texto I
O que vemos no país é uma espécie de espraiamento e a
manifestação da agressividade através da violência. Isso se desdobra
de maneira evidente na criminalidade, que estará presente em todos
os redutos – seja nas áreas abandonadas pelo poder público, seja na
política ou no futebol. O brasileiro não é mais violento do que outros
povos, mas a fragilidade do exercício e do reconhecimento da
cidadania e a ausência do Estado em vários territórios do país se
impõem como um caldo de cultura no qual a agressividade e a
violência fincam suas raízes.
Entrevista com Joel Birman. A Corrupção é um crime sem rosto. IstoÉ. Edição 2099, 3 fev.
2010.

Texto II
Nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as
pulsões e emoções do indivíduo, sem um controle muito específico de
seu comportamento. Nenhum controle desse tipo é possível sem que
as pessoas anteponham limitações umas às outras, e todas as
limitações são convertidas, na pessoa a quem são impostas, em medo
de um ou outro tipo.

Disponível em: http://quadro-a-quadro.blog.br. Acesso em 27 jan. 2012
Com sua entrada no universo dos gibis, o Capitão chegaria para
apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro
que, em tempos de guerra, um gibi de herói com uma bandeira
americana no peito aplicando um sopapo Fürer só poderia ganhar
destaque, e o sucesso não demoraria muito a chegar.
COSTA, C. Capitão América, o primeiro vingador. Crítica.
Disponível em: www.revistastart.com.br Acesso em: 27 jan. 2012
(adaptado).
A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão
América demonstra sua associação com a participação dos Estados
Unidos na luta contra
a) a Tríplice Aliança, na Primeira Guerra Mundial.
b) os regimes totalitários, na Segunda Guerra Mundial.
c) o poder soviético, durante a Guerra Fria.
d) o movimento comunista, na Guerra do Vietnã.
e) o terrorismo internacional, após 11 de setembro de 2001.

ELIAS, N. O Processo Civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.

Considerando-se a dinâmica do processo civilizador, tal
como descrito no Texto II, o argumento do Texto I acerca da violência
e agressividade na sociedade brasileira expressa a
a) incompatibilidade entre os modos democráticos de convívio social e
a presença de aparatos de controle policial.
b) manutenção de práticas repressivas herdadas dos períodos
ditatoriais sob a forma de leis e atos administrativos.
c) inabilidade das forças militares em conter a violência decorrente das
ondas migratórias nas grandes cidades brasileiras.
d) dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionalizar
formas de controle social compatíveis com valores democráticos.
e) incapacidade das instituições político-legislativas em formular
mecanismos de controle social específicos à realidade social
brasileira.
7
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c) ao protagonismo das Forças Armadas, representadas pelo militar
que empunha a bandeira.
d) ao bandeirantismo, símbolo paulista apresentado em primeiro
plano.
e) ao papel figurativo de Vargas na política, enfatizado pela pequenez
de sua figura no cartaz.
Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. Não há referência a nenhuma experiência francesa no
cartaz.
b) Incorreta. A bandeira paulista não é o destaque do cartaz e nem
havia intenção ou necessidade no movimento de fazer referências aos
ideias republicamos, pois já se encontravam consolidados no Brasil.
c) Incorreta. O militar encontra-se em segundo plano, portanto sem
lugar de grande destaque.
d) Correta. A figura do bandeirante, de forma romantizada e, mesmo
que, distorcida, encontra-se em posição de destaque no imaginário
paulista, alimentando um sentimento nativista de apego à terra, à
região, ao estado. Heróis desbravadores, como são divulgados esses
personagens, foram os grandes responsáveis pela expansão do
território brasileiro (na verdade, português, por se tratar do período
colonial) e pela descoberta de ouro em grandes quantidades.
Nesse cartaz, que exalta o movimento armado que teve origem em
São Paulo na luta contra setores oligárquicos que dominavam a
política brasileira, o bandeirante aparece simbolizando um suposto
orgulho, coragem e disposição à luta dos paulistas pelo “bem” da
nação.
Apesar de não ter objetivos homogêneos, além dos fatores citados, o
movimento paulista lutava pela elaboração de uma nova Constituição
para o país e pela indicação de um governador civil e paulista para
São Paulo que se encontrava sobre a tutela de um interventor militar e
nordestino.
e) Incorreta. Apesar do cartaz depreciar a figura do presidente
Vargas, não se podia negar seu protagonismo na política brasileira.

Resolução
Alternativa B
O personagem Capitão América, lançado em 1941, é conhecido como
uma criação artística de Joe Simon e Jack Kirby. Muito além de um
simples herói de gibi, Capitão América representa um artifício
propagandístico do governo, até por conta das cores de seu uniforme
e dos inimigos que enfrenta em suas histórias.
a) Incorreta. Tanto pela data da criação do Capitão América, como
pelos personagens de suas histórias não podemos associá-lo À
participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial.
b) Correta. Dada a caracterização do personagem Capitão América,
com sua proximidade evidente com a bandeira dos Estados Unidos e
atentando para o fato de seus inimigos serem nazistas podemos
relacioná-lo à propaganda daquele país na luta contra a Alemanha e
os países participantes do Eixo durante a Segunda Guerra Mundial.
Vale ressaltar o fato de que na capa da edição apresentada no
exercício o herói golpeia o próprio Hitler, marcando indubitavelmente a
postura democrática dos Estados Unidos naquele momento.
c) Incorreta. A Guerra Fria é posterior ao auge das publicações do
Capitão América e, portanto, não pode ser relacionada ao início das
aventuras do herói.
d) Incorreta. A Guerra do Vietnã também está inserida no contexto da
Guerra Fria e, assim, se enquadra na explicação do item “C”. Além
disso, não há nos gibis do Capitão América alusões diretas à luta
contra o comunismo.
e) Incorreta. Pelo mesmo motivo anacrônico não podemos relacionar
a figura do Capitão América aos incidentes terroristas de 2001.
I

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20
O que o projeto governamental tem em vista é poupar à Nação o
prejuízo irreparável do perecimento e da evasão do que há de mais
precioso no seu patrimônio. Grande parte das obras de arte até mais
valiosas e dos bens de maior interesse histórico, de que a coletividade
brasileira era depositária, têm desaparecido ou se arruinado
irremediavelmente. As obras de arte típicas e as relíquias da história
de cada país não constituem o seu patrimônio privado, e sim um
patrimônio comum de todos os povos.
ANDRADE, R. M. F.Defesa do patrimônio artístico e histórico. O Jornal, 30 out. 1936.
In: ALVES FILHO, I. Brasil, 500 anos em documentos. Rio de Janeiro: Mauad, 1999
(adaptado).

A criação no Brasil do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico
Nacional (SPHAN), em 1937, foi orientada por ideias como as
descritas no texto, que visavam
a) submeter a memória e o patrimônio nacional ao controle dos órgãos
públicos, de acordo com a tendência autoritária do Estado Novo.
b) transferir para a iniciativa privada a responsabilidade de
preservação do patrimônio nacional, por meio de leis de incentivo
fiscal.
c) definir os fatos e personagens históricos a serem cultuados pela
sociedade brasileira, de acordo com o interesse público.
d) resguardar da destruição as obras representativas da cultura
nacional, por meio de políticas públicas preservacionistas.
e) determinar as responsabilidades pela destruição do patrimônio
nacional, de acordo com a legislação brasileira.
Resolução
Alternativa D
De acordo com a política nacionalista do Estado Novo (1937 - 1945)
de Getúlio Vargas é compreensível o interesse na preservação do
patrimônio histórico a fim de auxiliar na construção de uma
identificação cultural, além de passar uma ideia de preocupação do
governo com benefícios à nação decorrentes da conservação do
anunciado patrimônio histórico brasileiro. Haja vista nesse sentido, por
exemplo, a propaganda usada na campanha eleitoral de Getúlio
Vargas, em seu segundo governo em 1951, de um episódio em que o
presidente pagou parte da dívida externa do Brasil e trouxe de volta a
coroa de D. Pedro II, penhorada pelo Banco da Inglaterra, como
garantia para um empréstimo feito durante o Império, pelo próprio
Imperador.
a) Incorreta. A interferência do governo na preservação do patrimônio
histórico brasileiro não tem necessariamente a ver com o caráter
autoritário do Estado Novo, mas sim com políticas públicas que,
seriam esperadas também de governos democráticos. Se esta

Cartaz da Revolução Constitucionalista
Disponível em: http://veja.abril.com.br. Acesso em: 29 jun. 2012.

Elaborado pelos partidários da Revolução Constitucionalista de 1932,
o cartaz apresentado pretendia mobilizar a população paulista contra o
governo federal.
Essa mobilização utilizou-se de uma referência histórica, associando o
processo revolucionário
a) à experiência francesa, expressa no chamado à luta contra a
ditadura.
b) aos ideais republicanos, indicados no destaque à bandeira paulista.
8
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É prudente ainda apontarmos que, apesar do crescimento das
indústrias aeroespacial (Embraer) e energética (Petrobrás), a
tecnologia de ponta (química fina, robótica, genética e eletrônica) no
Brasil ainda tem um grau de desenvolvimento insuficiente, acarretando
a manutenção da dependência externa.

afirmação relacionasse a proteção do patrimônio ao nacionalismo,
seria então coerente ao contexto apresentado.
b) Incorreta. Até mesmo por conta da magnitude da preservação do
patrimônio histórico, não seria possível aos governos transferir a
preservação do patrimônio histórico a particulares em qualquer tipo de
governo. Além disso, o excerto apresentado não dá base para tal
afirmação.
c) Incorreta. A definição dos heróis nacionais é tarefa bem anterior ao
Estado Novo e não tem necessariamente a ver com a preservação do
patrimônio histórico na forma como é apresentado no texto, tendo se
tornado preocupação do governo já desde a República da Espada,
quando teve início a definição da bandeira republicana, do Hino
Nacional e de outros símbolos nacionais, dentre eles os heróis, cada
vez mais distanciados das antigas caracterizações imperiais.
d) Correta. Tal como se pode observar no excerto apresentado no
enunciado, o Estado assume a preservação do patrimônio histórico
brasileiro como parte do ideal de construção de uma cultura nacional.
Esse artifício está relacionado ao estímulo do nacionalismo verificado
no Estado Novo, que preza pela construção de uma unidade cultural e
ideológica.
e) Incorreta. Não há no texto apresentado, alusão à responsabilidade
de quaisquer esferas públicas ou privadas pela destruição do
patrimônio histórico, mas sim a importância e as formas de sua
preservação, assim como a constatação, feita de forma genérica, de
sua destruição ao longo do tempo como fator preocupante motivando
a criação do Instituto em questão.

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21
A soma do tempo gasto por todos os navios de carga na
espera para atracar no porto de Santos é igual a 11 anos – isso,
contando somente o intervalo de janeiro a outubro de 2011. O
problema não foi registrado somente neste ano. Desde 2006 a perda
de tempo supera uma década.
Folha de S. Paulo, 25 dez. 2011 (adaptado).

A situação descrita gera consequências em cadeia, tanto para a
produção quanto para o transporte. No que se refere à territorialização
da produção no Brasil contemporâneo, uma dessas consequências é a
a) realocação das exportações para o modal aéreo em função da
rapidez.
b) dispersão dos serviços financeiros em função da busca de novos
pontos de importação.
c) redução da exportação de gêneros agrícolas em função da
dificuldade para o escoamento.
d) priorização do comércio com países vizinhos em função da
existência de fronteiras terrestres.
e) estagnação da indústria de alta tecnologia em função da
concentração de investimentos na infraestrutura de circulação.
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. O Brasil enfrenta uma grave crise no setor aéreo,
provocada pela falta de investimento nas estruturas dessa modalidade
de transporte, o que inviabilizaria qualquer tentativa de realocação das
exportações para o modal aéreo.
b) Incorreta. Os serviços financeiros ainda encontram-se
concentrados na região Sudeste. A dispersão que tem ocorrido é das
indústrias e é ocasionada principalmente pela “guerra fiscal”, não
sendo acompanhada pela desconcentração dos serviços financeiros.
c) Correta. A insuficiência dos investimentos em infra-estrutura tem
afetado as exportações agrícolas brasileiras. Em verdade, a
precarização estrutural acabou por diminuir a competitividade da
economia do Brasil no mercado internacional, o produto brasileiro
perdeu em qualidade e tornou-se mais caro devido ao sucateamento
das redes de transporte, evidenciando uma necessidade histórica de
investimentos no setor.
d) Incorreta. Os principais parceiros do Brasil no mercado
internacional são: os EUA, a União Europeia e mais recentemente a
China. Os países do MERCOSUL, que fazem fronteiras terrestres com
o Brasil, não foram priorizados no comércio internacional nos últimos
anos.
e) Incorreta. Não houve estagnação do setor industrial de alta
tecnologia. Em verdade, o Brasil aumentou a sua participação nos
setores com alto grau de competitividade. Como exemplo, podemos
citar dados do ranking da PFC Energy, no qual as ações da Petrobrás
registraram uma valorização de 103% em 2009 e atualmente está
entre as quatro maiores empresas do ramo petroquímico do mundo.
Além disso, os investimentos em infra-estrutura não têm alterado
necessariamente a aplicação de capitais no setor da economia voltado
para a produção de alta tecnologia.

Texto do Cartaz: “Amor e não guerra”
Foto de Jovens em protesto contra a Guerra do Vietnã. Disponível em:
http://goldenyears66to69.blogspot.com. Acesso em: 10 out. 2011.

Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra, movimentos com o
Maio de 1968 ou a campanha contra a Guerra do Vietnã culminariam
no estabelecimento de diferentes formas de participação política. Seus
slogans, tais como “Quando penso em revolução quero fazer amor”,
se tornaram símbolos da agitação cultural nos anos 1960, cuja
inovação relacionava-se
a) à contestação da crise econômica europeia, que fora provocada
pela manutenção das guerras coloniais.
b) à organização partidária da juventude comunista, visando o
estabelecimento da ditadura do proletariado.
c) à unificação das noções de libertação social e libertação individual,
fornecendo um significado político ao uso do corpo.
d) à defesa do amor cristão e monogâmico com fins à reprodução, que
era tomado como solução para os conflitos sociais.
e) Ao reconhecimento da cultura das gerações passadas, que
conviveram com a emergência do rock e outras mudanças nos
costumes.
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. As lutas pelas independências das colônias europeias
tiveram sucesso devido ao enfraquecimento dos países europeus
causado pela II Guerra Mundial. Portanto, foram consequência de uma
crise e não causa.
Movimentos relacionados às guerras de independência existiram mas
não estavam relacionados ao simbolismo do uso do corpo como sinal
de protesto, característica dos movimentos de “contra-cultura”, que
extrapolavam o âmbito político, pregando uma mudança de
comportamento.
b) Incorreta. Os movimentos citados, dos estudantes franceses em
maio de 1968 e a Campanha contra a Guerra do Vietnã, podem ter
contado com algum apoio de comunistas, mas não podem ser
caracterizados como tal, pois tinham objetivos pontuais e não visavam
uma revolução com mudanças estruturais da sociedade.
c) Correta. Diante de uma sociedade que buscava uma certa
padronização de comportamentos com base em princípios moralistas
e consumistas, surgem movimentos, chamados de “contra-cultura”,
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que tentavam extravasar seus desejos individuais, demonstrar um
posicionamento de aversão à tentativa de uniformização
comportamental e, além disso, expor a irracionalidade de um mundo
em conflito que, por razões ideológicas, poderiam levar à destruição
da humanidade com armamentos nucleares.
Com esses objetivos, utilizavam seu corpo como símbolo de protesto,
através das roupas e cortes de cabelo extravagantes, consumo de
drogas e da liberação sexual que, nesse momento, foi favorecida pela
invenção da pílula anticoncepcional e pelo movimento feminista.
d) Incorreta. Pois os movimentos citados no enunciado defendiam a
liberdade sexual.
e) Incorreta. A emergência do rock associado às mudanças dos
costumes é uma inovação da geração de 1968 e não de alguma
anterior.

Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para
explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As
teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo
medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que
a) eram baseadas nas ciências da natureza.
b) refutavam as teorias de filósofos da religião.
c) tinham origem nos mitos das civilizações antigas.
d) postulavam um princípio originário para o mundo.
e) defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas.
Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. O segundo texto apresenta uma visão religiosa para a
criação e não científica.
b) Incorreta. Basílio Magno é um filósofo da religião.
c) Incorreta. Basílio Magno baseia-se na Bíblia e não na mitologia
antiga.
d) Correta. De formas diferentes, os dois textos apresentam teorias
para a origem do mundo. Anaxímenes de Mileto, apresenta o ar como
o principio de todos os demais elementos da natureza, a água, a terra
(pedras) e o fogo. Essa ideia, serviu para os gregos elaborem teorias
sobre os movimentos, afirmando que eles ocorrem na natureza devido
suas diferenças de densidade. Já o segundo texto, baseia na
explicação Bíblica para a criação do mundo exposta no livro de
Gênese.
e) Incorreta. Apenas o segundo texto aponta um Deus como princípio
da criação.

QUESTÃO 23
Nossa cultura lipofóbica muito contribui para a distorção da
imagem corporal, gerando gordos que se veem magros e magros que
se veem gordos, numa quase unanimidade de que todos se sentem ou
se veem “distorcidos”.
Engordamos quando somos gulosos. É pecado da gula que
controla a relação do homem com a balança. Todo obeso declarou,
um dia, guerra à balança. Para emagrecer é preciso fazer as pazes
com a dita cuja, visando adequar-se às necessidades para as quais
ela aponta.
Freire, D.S. Obesidade não pode ser pré-requisito. Disponível em:
http//gnt.globo.com. Acesso em: 3 abr. 2012 (adaptado).

QUESTÃO 25
De repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente; lustres
balançam, objetos se movem sozinhos e somos invadidos pela
estranha sensação de medo do imprevisto. Segundos parecem horas,
poucos minutos são uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos de
um terremoto, um tipo de abalo sísmico.

O texto apresenta um discurso de disciplinarização dos corpos, que
tem como consequência
a) a ampliação dos tratamentos médicos alternativos, reduzindo os
gastos com remédios.
b) a democratização do padrão de beleza, tornando-o acessível pelo
esforço individual.
c) o controle de consumo, impulsionando uma crise econômica na
indústria de alimentos.
d) a culpabilização individual, associando obesidade à fraqueza de
caráter.
e) o aumento da longevidade, resultando no crescimento populacional.
Resolução
Alternativa D
O texto faz alusão à cultura moderna que determina os estereótipos
corporais, onde a idealização de corpos perfeitos cria estereótipos
negativos para todos aqueles que não se enquadram no ideal de
beleza.
a) Neste sentido descarta-se o item A por não haver nenhuma alusão
do texto a tratamentos médicos alternativos e redução de gastos com
remédios para qualquer tipo de doença ligada a obesidade.
b) O texto vai na contramão da democratização do padrão de beleza.
c) Não há nenhuma alusão do texto ao consumo econômico de
alimentos, descarta-se assim o item.
d) O texto, mesmo que de maneira superficial, traz a ideia de que o
obeso é socialmente culpabilizado por sua situação, de modo que
muitas vezes lhe é atribuída fraqueza de caráter por não se emancipar
do problema da obesidade.
e) O texto não remete a longevidade ou à ideia de que a obesidade
estaria relacionada a isto.

ASSAD, L. Os (não tão) imperceptíveis movimentos da Terra. ComCiência:
Revista Eletrônica de Jornalismo Científico, n. 117, abr. 2010.
Disponível em: http://comciencia.br. Acesso em 2 mar. 2012.

O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações
que ocupam espaços próximos às áreas de
a) alívio da tensão geológica.
b) desgaste da erosão superficial.
c) atuação do intemperismo químico.
d) formação de aquíferos profundos.
e) acúmulo de depósitos sedimentares.
Resolução
Alternativa A
a) Correta. O texto faz alusão a terremotos, e sabe-se que estes estão
associados a movimentos geológicos/tectônicos.
b) Incorreta. Sabe-se que a erosão pode gerar movimento de massa
e desconstrução litológica, mas não gera tremores de terra.
c) Incorreta. O intemperismo químico gera tipos específicos de
erosão, entretanto não podemos associá-lo a terremotos.
d) Incorreta. O esgotamento dos aquíferos, em casos específicos,
poderiam gerar acomodação de solo com tremores pontuais, mas não
é isto que o item indica, pois somente se refere à formação de
aquíferos.
e) Incorreta. A acomodação de camadas sedimentares pode gerar
pequenos tremores de terra (como os que são comuns no território
brasileiro), no entanto, a questão se refere às populações que são
afetadas intensamente pelos abalos sísmicos, o que não se aplica a
esse tipo de tremor. Além disso, os depósitos sedimentares podem em
casos específicos contribuírem para dobramentos litológicos,
entretanto, dependem ainda assim de forças tectônicas para tal
formação.

QUESTÃO 24
Texto I
Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário
de tudo o que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de
sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao
passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a
partir do ar por feltragem e, ainda mais condensadas, transformam-se
em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e
quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras.

QUESTÃO 26
Texto I
Experimentei algumas vezes que os sentidos eram
enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já
nos enganou uma vez.

BURNET, J. A aurora da filosofia grega. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2006 (adaptado).

Texto II

DESCARTES, R. Meditações Metafísicas. São Paulo: Abril Cultural, 1979.

Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: “Deus, como
criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos.
Quão parcas de conteúdo se nos apresentam, em face desta
concepção, as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais
o mundo se origina, ou de algum dos quatro elementos, como ensinam
os Jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a
impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha.”

Texto II
Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia
esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos
apenas indagar: de que impressão deriva esta suposta ideia? E se for
impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para
confirmar nossa suspeita.

GILSON, E.; BOEHNER, P. História da Filosofia Cristã. São Paulo: Vozes, 1991
(adaptado).

HUME, D. Uma investigação sobre o entendimento. São Paulo: Unesp, 2004
(adaptado).
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Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do
conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir
que Descartes e Hume
a) defendem os sentidos como critério originário para considerar um
conhecimento legítimo.
b) entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma
ideia na reflexão filosófica e crítica.
c) são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do
conhecimento.
d) concordam que conhecimento humano é impossível em relação às
ideias e aos sentidos.
e) atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de
obtenção do conhecimento.
Resolução
Alternativa E
a) Incorreta. Descartes não confia nos sentidos para se chegar ao
conhecimento.
b) Incorreta. Descartes defende o princípio da dúvida para, à partir
daí, começar a elaborar um conhecimento racional.
c) Incorreta. Empirista, Hume, acredita que todo conhecimento
advém, antes de mais nada, das sensações e experiências vividas.
d) Incorreta. Ambos acreditam na possibilidade de se alcançar o
conhecimento.
e) Correta: Descartes e Hume pertencem a escolas filosóficas
distintas, racionalismo e empirismo, respectivamente. Enquanto o
primeiro duvida de qualquer sensação na elaboração de uma tese
científica, pois acredita que elas enganam e, assim, distorcem o
conhecimento racional, o segundo defende que todo conhecimento
humano é gerado somente a partir das sensações e experiências
vivenciadas.

Considerando o tipo de relação entre o ser humano e condição
climática apresentado no texto, uma sociedade torna-se mais
vulnerável quando
a) concentra suas atividades no setor primário.
b) apresenta estoques elevados de alimentos.
c) possui um sistema de transportes articulado.
d) diversifica a matriz de geração de energia.
e) introduz tecnologias à produção agrícola.
Resolução
Alternativa A
O texto remete a noção de vulnerabilidade das sociedades humanas
frente aos eventos naturais, neste caso mais especificamente ao clima
e suas interferências.
a) Correta. O setor primário engloba as atividades extrativistas e
agropecuárias. Sociedades que concentram suas atividades nesse
setor, sobretudo no setor agrícola, são as mais vulneráveis frente às
intempéries climáticas.
b) Incorreta. Nas sociedades que armazenam alimentos, a
vulnerabilidade frente a problemas climáticos se torna menos intensa,
uma vez que há a tentativa de suprir possíveis perdas produtivas com
a estocagem.
c) Incorreta. Sistemas de transporte articulados não se apresentam
vulneráveis frente a oscilações climáticas de baixa intensidade.
d) Incorreta. Este item indica a diversificação de matriz energética
como sendo um elemento que quando associado a variação climática
levaria a crise. Na verdade é justamente a variação de utilização de
fontes de energia que garante a segurança de uma sociedade, pois no
caso da utilização de uma única matriz para geração de energia (ex.
Hidrelétrica, eólica, solar, etc.) em caso de oscilações climáticas
haveria sim crise social por estas dependerem diretamente das
características temporais.
e) Incorreta. A introdução de tecnologias à produção agrícola gera
maior estabilidade produtiva deixa este setor produtivo mais autônomo
às intempéries climáticas.

QUESTÃO 27
Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece
no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito
aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas, e
que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana.
Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio,
creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos,
mas [o livre-arbítrio] nos permite o controle sobre a outra metade.

QUESTÃO 29
Uma mesma empresa pode ter sua sede administrativa onde
os impostos são menores, as unidades de produção onde os salários
são os mais baixos, os capitais onde os juros são os mais altos e seus
executivos vivendo onde a qualidade de vida é mais elevada.

MAQUIAVEL, N. O Príncipe. Brasília: EdUnB, 1979 (adaptado).

SEVCENKO, N. A corrida para o século XXI: no loop da montanha russa. São
Paulo: Companhia das Letras, 2001 (adaptado).

Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu
tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu
pensamento político e o humanismo renascentista ao
a) valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do
seu tempo.
b) rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos.
c) afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação
humana.
d) romper com a tradição que valoriza o passado como fonte de
aprendizagem.
e) redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão.
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. Racionalista, Maquiavel não despreza a ação divina, mas
afirma a primazia do homem e da razão nos acontecimentos humanos.
b) Incorreta. Maquiavel não ignora totalmente a causalidade.
c) Correta. Aplicando os princípios racionalistas do humanismo à
política, Maquiavel, afirma que as escolhas dos homens, determinadas
pelo uso da razão e aplicadas pela possibilidade do livre arbítrio,
permitem ao homem o controle sobre o seu destino.
d) Incorreta. Maquiavel não ignora a ação divina difundida no
momento anteriormente e, além disso, resgata uma tradição ainda
mais antiga, a greco-romana, para fundamentar suas ideias.
e) Incorreta. Maquiavel respeita a fé, entretanto, falando em Política,
afirma que essa tem uma ética própria, na qual prevalece as ações
racionais frente aos valores cristãos.

No texto estão apresentadas estratégias empresariais no contexto da
globalização. Uma consequência social derivada dessas estratégias
tem sido
a) o crescimento da carga tributária.
b) o aumento da mobilidade ocupacional.
c) a redução da competitividade entre as empresas.
d) o direcionamento das vendas para os mercados regionais.
e) a ampliação do poder de planejamento dos Estados nacionais.
Resolução
Alternativa B
O texto traz em si relatos de supressão do espaço, onde mercados
produtivos, consumidores, centros administrativos e diretores de
corporações estariam conectados apesar de distantes a partir das
infra-estruturas que dão origem a mundialização/globalização. Frente
a isso, as estratégias empresariais permitem a mobilidade produtiva e
ocupacional.
a) Incorreta. Não há menção do aumento de carga tributária no texto,
além disso, tal aumento criaria uma barreira à conexão entre espaço
produtivo e mercado consumidor. Se tais eventos ocorressem seriam
mudanças de ordem econômica/política e não social.
b) Correta. Por mobilidade ocupacional temos dois entendimentos
possíveis, sendo os dois corretos quando pensamos na produção
globalizada. O primeiro refere-se à mobilidade ocupacional enquanto
possibilidades de alteração da ocupação do funcionário, ou seja, uma
maior flexibilização das relações produtivas. Outro entendimento
possível é da mobilidade ocupacional como migração de funcionários
entre os diferentes locais que envolvem o processo produtivo, o que
também é válido.
c) Incorreta. A produção globalizada se dá justamente pela busca por
maior competitividade por parte das empresas, frente ao aumento da
concorrência internacional.
d) Incorreta. O Mercado global demarca uma extrapolação do
mercado local e/ou regional, as empresas buscam ganhar mercados e
não limitá-los.
e) Incorreta. O espaço global, assim como a extrapolação da
utilização dos espaços econômico-produtivos, mina o poder dos
Estados frente aos poderes e interesses das grandes corporações
transnacionais.

QUESTÃO 28
A interface clima/sociedade pode ser considerada em termos de
ajustamento à extensão e aos modos como as sociedades funcionam
em uma relação harmônica com seu clima. O homem e suas
sociedades são vulneráveis às variações climáticas. A vulnerabilidade
é a medida pela qual uma sociedade é suscetível de sofrer por causas
climáticas.
AYOADE, J. O. Introdução a climatologia para os trópicos.
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010 (adaptado).
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e) Correta. A tentativa pombalina de racionalizar a administração
pública passou por uma nova política em relação às sociedades
indígenas no Brasil. Apesar de manter a soberania branca, ele tentou
promover uma integração desses povos ao modelo de colonização
europeia, evitando o conflito armado. Para isso, deu o status de vila
para muitos aldeamentos indígenas, construindo neles câmaras
municipais juntamente com a constituição de um governo civil. Tal
medida, junto com o incentivo aos casamentos entre brancos e índios,
além da proibição da escravidão indígena, vislumbrava a adequação
dos índios aos parâmetros de vida europeia, o que incluía um regime
de trabalho mais rigoroso e diferenciado em relação a aquele, focado
na subsistência, ao qual os índios estavam habituados.

QUESTÃO 30
A moderna “conquista da Amazônia” inverteu o eixo geográfico da
colonização da região. Desde a época colonial até meados do século
XIX, as correntes principais de população movimentaram-se no
sentido Leste-Oeste, estabelecendo uma ocupação linear articulada.
Nas últimas décadas, os fluxos migratórios passaram a se verificar no
sentido Sul-Norte, conectando o Centro-Sul à Amazônia.
OLIC, N. B. Ocupação da Amazônia, uma epopeia inacabada.
Jornal Mundo, ano 16, n. 4, ago. 2008 (adaptado).

O primeiro eixo geográfico de ocupação das terras amazônicas
demonstra um padrão relacionado à criação de
a) núcleos urbanos em áreas litorâneas.
b) centros agrícolas modernos no interior.
c) vias férreas entre espaços de mineração.
d) faixas de povoamento ao longo das estradas.
e) povoados interligados próximos a grandes rios.
Resolução
Alternativa E
Esta questão pede para considerarmos o eixo de ocupação LesteOeste na Amazônia (primeiro período de colonização), que se deu de
maneira expressiva a partir do século XVII, associado à exploração
das “Drogas do Sertão”.
a) Incorreta. A ocupação urbana ocorreu no litoral do Nordeste e do
Centro-sul e não propriamente da Amazônia, neste período.
b) Incorreta. Os centros agrícolas modernos no interior estão
associados à segunda metade do século XX e início do XXI e não ao
início do processo de colonização da Amazônia.
c) Incorreta. As vias férreas entre os espaços de produção mineral,
além de não datarem do período circunscrito de ocupações lesteoeste, também apresentam eixo de ocupação norte-sul.
d) Incorreta. As estradas datam da segunda metade do século XX,
em um período diferente do período circunscrito de ocupações lesteoeste, também apresentam eixo de ocupação norte-sul e radial.
e) Correta. Os povoados amazonenses formam o primeiro eixo de
colonização, formado a partir das vias de navegação da bacia
amazônica, percorrendo o sentido leste-oeste. Esse modelo de
ocupação vai vigorar até meados do século XX.

QUESTÃO 32
A partir dos anos 70, impõe-se um movimento de desconcentração da
produção industrial, uma das manifestações do desdobramento da
divisão territorial do trabalho no Brasil. A produção industrial torna-se
mais complexa, estendendo-se, sobretudo, para novas áreas do Sul e
para alguns pontos do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte.
SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do século
XXI. Rio de Janeiro: Record, 2002 (fragmento).

Um fator geográfico que contribui para o tipo de alteração da
configuração territorial descrito no texto é:
a) Obsolescência dos portos.
b) Estatização de empresas.
c) Eliminação de incentivos fiscais.
d) Ampliação de políticas protecionistas.
e) Desenvolvimento dos meios de comunicação.
Resolução
Alternativa E
a) Incorreta. A obsolecencia dos portos não afetaria a interiorização
das industrias no Brasil. Em verdade, a interiorização da produção
está muito mais relacionada à criação de infra-estrutura (rodovias,
hidrovias, aeroportos e outras obras de engenharia) no interior do que
a operacionalização dos portos.
b) Incorreta. A estatização das empresas não tem a capacidade por si
só de alterar a configuração territorial do Brasil. Até porque, no Brasil
aconteceu o movimento contrário, com a privatização das empresas
estatais.
c) Incorreta. A desconcentração industrial verificada no Brasil está
muito mais atrelada à criação de incentivos fiscais nas áreas
periféricas (Guerra Fiscal), do que à eliminação de incentivos nas
áreas dispersoras.
d) Incorreta. A ampliação de políticas protecionistas acabariam por
diminuir a dispersão das industrias pelo território nacional. Na
realidade, o incentivo fiscal e a desregulamentação institucional do uso
do espaço tem servido aos interesses capitalistas na exploração dos
lugares.
e) Correta. A ampliação dos meios de comunicação pelo território
nacional tem facilitado a penetração industrial em áreas antes pouco
exploradas pelas forças de produção capitalista ao viabilizarem a
separação entre os setores produtivos e administrativos.

QUESTÃO 31
A experiência que tenho de lidar com aldeias de diversas
nações me tem feito ver, que nunca índio fez grande confiança de
branco e, se isto sucede com os que estão já civilizados, como não
sucederá o mesmo com esses que estão ainda brutos.
NORONHA, M. Carta a J. Caldeira Brant. 2 jan. 1751. Apud CHAIM, M. M.
Aldeamentos indígenas (Goiás: 1749-1811). São Paulo: Nobel, Brasília: INL, 1983
(adaptado).

Em 1749, ao separar-se de São Paulo, a capitania de Goiás foi
governada por D. Marcos de Noronha, que atendeu às diretrizes da
política indigenista pombalina que incentivava a criação de
aldeamentos em função
a) das constantes rebeliões indígenas contra os brancos
colonizadores, que ameaçavam a produção de ouro nas regiões
mineradoras.
b) da propagação de doenças originadas do contato com os
colonizadores, que dizimaram boa parte da população indígena.
c) do empenho das ordens religiosas em proteger o indígena da
exploração, o que garantiu a sua supremacia na administração
colonial.
d) da política racista da Coroa Portuguesa, contrária à miscigenação,
que organizava a sociedade em uma hierarquia dominada pelos
brancos.
e) da necessidade de controle dos brancos sobre a população
indígena, objetivando sua adaptação às exigências do trabalho
regular.
Resolução
Alternativa E
a) Incorreta. Em função da política de integração do índio, a
colonização portuguesa tentava estabilizar as relações entre esses
grupos em todo território nacional e não apenas pontualmente nas
áreas e mineração.
b) Incorreta. Evitar a proliferação de doenças entre os indígenas
nunca foi o foco da atuação da administração portuguesa.
c) Incorreta. Não havia supremacia indígena na administração
colonial.
d) Incorreta. A miscigenação foi um marco da colonização
portuguesa, já que os portugueses não justificaram sua ação
colonizadora em teorias raciais.

QUESTÃO 33
Minha vida é andar
Por esse país
Pra ver se um dia
Descanso feliz
Guardando as recordações
Das terras onde passei
Andando pelos sertões
E dos amigos que lá deixei
GONZAGA, L.; CORDOVIL, H. A vida de viajante, 1953. Disponível em:
www.recife.pe.gov.br. Acesso em: 20 fev. 2012 (fragmento).

A letra dessa canção reflete elementos identitários que representam a
a) valorização das características naturais do Sertão nordestino.
b) denúncia da precariedade social provocada pela seca.
c) experiência de deslocamento vivenciada pelo migrante.
d) profunda desigualdade social entre as regiões brasileiras.
e) discriminação dos nordestinos nos grandes centros urbanos.
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Resolução
Alternativa C
Para responder corretamente a esta questão o aluno deve considerar
a temática central da letra de música usada como fragmento. A música
refere-se ao deslocamento migratório.
a) Incorreta. A música não traz qualquer citação das características
naturais do sertão nordestino, por isso descarta-se este item.
b) Incorreta. O trecho não faz menção à crise social vivenciada pelo
nordestino causada, entre outras coisas, pela seca.
c) Correta. A experiência de deslocamento migratório é o tema central
da canção, explicitado nos trechos “Minha vida é andar por esse país”,
“Das terras onde passei” e “Andando pelos sertões”.
d) Incorreta. A música não cita desigualdades sobre as regiões
brasileiras.
e) Incorreta. A temática da discriminação dos nordestinos não faz
parte do tema central da canção, o que invalida esta alternativa.

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34
Próximo da Igreja dedicada a São Gonçalo nos deparamos com uma
impressionante multidão que dançava ao som de suas violas. Tão logo
viram o Vice-Rei, cercaram-no e o obrigaram a dançar e pular,
exercício violento e pouco apropriado tanto para sua idade quanto
posição. Tivemos nós mesmos que entrar na dança, por bem ou por
mal, e não deixou de ser interessante ver numa igreja padres,
mulheres, frades, cavalheiros e escravos a dançar e pular misturados,
e a gritar a plenos pulmões “Viva São Gonçalo do Amarante”.

Disponível em: http://nutriteengv.blogspot.com.br. Acesso em: 28 dez. 2011.

Na charge faz-se referência a uma modificação produtiva ocorrida
na agricultura. Uma contradição presente no espaço rural
brasileiro derivada dessa modificação produtiva está presente em;

BARBINAIS, Le Gentil. Noveau Voyage autour du monde. Apud: TINHORÃO, J. R.
As festas no Brasil Colonial. São Paulo: Ed. 34, 2000 (adaptado).

a) Expansão das terras agricultáveis, com manutenção
desigualdades sociais.
b) Modernização técnica do território, com redução do nível
emprego formal.
c) Valorização de atividades de subsistência, com redução
produtividade da terra.
d) Desenvolvimento de núcleos policultores, com ampliação
concentração fundiária.
e) Melhora da qualidade dos produtos, com retração
exportação de produtos primários.

O viajante francês, ao descrever suas impressões sobre uma festa
ocorrida em Salvador, em 1717, demonstra dificuldade em entendê-la,
porque, como outras manifestações religiosas do período colonial, ela
a) seguia os preceitos advindos da hierarquia católica romana.
b) demarcava a submissão do povo à autoridade constituída.
c) definia o pertencimento dos padres às camadas populares.
d) afirmava um sentimento comunitário de partilha da devoção.
e) harmonizava as relações sociais entre escravos e senhores.
Resolução
Alternativa D
A questão trata das práticas católicas no Brasil Colônia a partir de uma
festa realizada em honra a um santo. O texto mostra o estranhamento
de um viajante europeu perante a comemoração, tanto por seu
distanciamento dos ritos oficiais da Igreja Católica quanto por causar
uma ruptura momentânea da hierarquia social da sociedade colonial,
propiciando uma situação de subversão da ordem em que os mais
diversos estratos sociais interagem por meio da dança e dos cantos.
a) Incorreta. Parte do estranhamento do viajante advém justamente
da diferença entre a festa em questão e os ritos oficiais da Igreja
Católica.
b) Incorreta. A festa em questão chama a atenção do viajante
justamente por misturar figuras de autoridade e indivíduos
provenientes das camadas populares num mesmo espaço, sem
hierarquização.
c) Incorreta. Não há menção específica no documento à origem social
dos padres, bem como não são eles o objeto da atenção do viajante.
d) Correta. Em visita a uma sociedade tão estratificada e desigual
como a colonial, causa grande estranhamento ao viajante europeu,
também ele proveniente de um mundo rigidamente hierarquizado (a
França do Antigo Regime), presenciar um momento de devoção
partilhado igualmente pela comunidade. Tal choque fica claro quando
ele afirma “e não deixou de ser interessante ver numa Igreja padres,
mulheres, frades, cavalheiros e escravos a dançar e pular misturados”.
e) Incorreta. As festas e manifestações populares como a destacada
pelo texto promoviam situações de devoção partilhada entre desiguais,
e até a subversão momentânea das divisões sociais, mas não é
possível afirmar que chegassem a promover mudanças reais na
estrutura social, profundamente marcada pela escravidão.

de
de
da
da
na

Resolução
Alternativa A
a) Correta – A modificação produtiva a qual a charge faz referência é
a utilização de transgênicos na produção. Esse tipo de produção gera
aumento na produtividade, e no Brasil, aumentou a competitividade
agrícola, acarretando também em aumento das áreas produtivas. No
entanto, essa expansão da área plantada associada aos ganhos de
competitividade internacional, não esteve acompanhada de uma
política de minimização das desigualdades sociais históricas que
ocorrem no campo, pelo contrário, ela aumentou ainda mais essa
desigualdade ao privilegiar o modelo latifundiário agroexportador.

b) Incorreta – O crescimento da informalidade no Brasil não esta
diretamente relacionado a tecnificação do campo. A informalidade
no Brasil não é uma especificidade dos espaços agrários, pois a
ela é também muito significativa nas áreas urbanas.
c) Incorreta – A valorização da produção de transgênicos está
associada às empresas rurais, que estão associadas aos
complexos agroindustriais. Assim, não podemos dizer que há uma
valorização das atividades de subsistência, que estão mais
atreladas aos cultivos de gêneros alimentícios com uso de mão de
obra familiar. Além disso, o uso de transgênicos, de maneira geral,
aumentou a produtividade da terra e não reduziu como diz a
alternativa.
d) Incorreta – A produção de transgênicos em geral é realizada
em grandes monoculturas como é o caso da soja.
e) Incorreta – Essa alternativa não é correta, pois não houve
retração na exportação de produtos primários. Alem disso, a
exportação de produtos primários ainda mantém o superávit da
balança de pagamentos no Brasil.
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QUESTÃO 36
A maior parte dos veículos de transporte atualmente é movida por
motores a combustão que utilizam derivados de petróleo. Por causa
disso, esse setor é o maior consumidor de petróleo do mundo, com
altas taxas de crescimento ao longo do tempo. Enquanto outros
setores têm obtido bons resultados na redução do consumo, os
transportes tendem a concentrar ainda mais o uso de derivados do
óleo.

Resolução
Alternativa E
a) Incorreta. Apesar dos altos índices de violência nesse setor do
país, ao falar da organização das mulheres quebradeiras de coco de
babaçu o texto não faz referência à violência. A questão está mais
associada ao impedimento ao acesso às áreas onde se encontram as
palmáceas de onde as mulheres extraem os recursos naturais.
b) Incorreta. A falta de identidade coletiva seria, em verdade, um
impedimento para a politização das demandas questionadas pelas
quebradeiras de coco. Como o próprio texto sugeriu, foi a exclusão
social e as injustiças que acabaram provocando a necessidade das
mulheres se agruparem na luta pelo direito histórico da exploração dos
babaçus.
c) Incorreta. O babaçu é uma árvore que ocorre com frequência fora
do polígono da seca (caatinga). Essa espécie de palmácea é mais
comum na zona da mata nordestina, em alguns setores do cerrado e,
sobretudo, no meio norte, zona de transição dos domínios
morfoclimáticos, denominada de mata dos cocais. Assim sendo, os
babaçus são mais frequentes em áreas que não possuem grande
deficiência de recursos hídricos.
d) Incorreta. Apesar da grande devastação das áreas onde se
encontram os babaçus, os impactos ambientais não esta relacionados
à produção de soja e sim a pecuária extensiva, prática agropecuária
comum na porção ocidental do nordeste brasileiro.
e) Correta. As quebradeiras de coco referidas no texto retiram seu
sustento do comercio do coco ou do óleo de coco de babaçu. Tais
palmáceas estão localizadas dentro de grandes fazendas (lembrando
que essa é uma região com alto índice de concentração de terras). As
quebradeiras se organizam enquanto grupo identitário, face ao
impedimento dos fazendeiros e posseiros ao acesso aos babaçus
localizados dentro de suas propriedades.

MURTA, A. Energia: o vício da civilização. Rio de Janeiro: Garamond, 2011 (adaptado).

Um impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de
transportes e uma medida para promover a redução do seu uso, estão
indicados, respectivamente, em:
a) Aumento da poluição sonora – construção de barreiras acústicas.
b) Incidência da chuva ácida – estatização da indústria
automobilística.
c) Derretimento das calotas polares – incentivo aos transportes de
massa.
d) Propagação de doenças respiratórias – distribuição de
medicamentos gratuitos.
e) Elevação das temperaturas médias – criminalização da emissão de
gás carbônico.
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. Apesar da poluição sonora ser um impacto ambiental
nocivo à saúde humana, o texto refere-se diretamente ao impacto
gerado pelos resíduos dos combustíveis derivados petróleo e não à
poluição sonora geradas pelos veículos automotores.
b) Incorreta. A emissão de gases poluidores acarreta, de fato, na
incidência de chuva ácida, no entanto, a estatização da industria
automobilística, por si só, não é capaz de alterar ou reduzir esse
impacto ambiental, faz-se necessário criação de políticas de redução
da frota de veículos, bem como desenvolvimento de tecnologias
menos poluentes.
c) Correta. A emissão de CO2 tem provocado a diminuição da calota
polar devido a retenção de calor na atmosfera e aumento das
temperaturas médias. Além disso, uma das formas de se reduzir a
emissão de CO2 é investir nos sistemas de transporte coletivos afim
de reduzir o numero de veículos em circulação.
d) Incorreta. Apesar da emissão de CO2 provocar problemas
respiratórios, a solução para o problema não pode ser a distribuição
gratuita de remédios. O correto é corrigir as causas do problema, ou
seja, é preciso diminuir a emissão do CO2 e não remediar as
consequências, nesse caso as doenças respiratórias.
e) Incorreta. Apesar da emissão de CO2 provocar o aumento médio
das temperaturas no planeta, a criminalização da emissão de CO2 não
seria a alternativa mais viável. Criminalizar a emissão de CO2
implicaria em produzir sistemas jurídicos supranacionais de
condenação com baixa eficiência efetiva.

QUESTÃO 38
Composição da população residente urbana por sexo, segundo os
grupos de idade – Brasil – 1991/2010

QUESTÃO 37
As mulheres quebradeiras de coco-babaçu dos Estados do Maranhão,
Piauí, Pará e Tocantins, na sua grande maioria, vivem numa situação
de exclusão e subalternidade. O termo quebradeira de coco assume o
caráter de identidade coletiva na medida em que as mulheres que
sobrevivem dessa atividade e reconhecem sua posição e condição
desvalorizada pela lógica da dominação, se organizam em
movimentos de resistência e de luta pela conquista da terra, pela
liberação dos babaçuais, pela autonomia do processo produtivo.
Passam a atribuir significados ao seu trabalho e as suas experiências,
tendo como principal referência sua condição preexistente de acesso e
uso dos recursos naturais.

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2010

Composição da população residente rural por sexo, segundo os
grupos de idade – Brasil – 1991/2010

ROCHA, M. R. T. A luta das mulheres quebradeiras de coco-babaçu, pela libertação do coco
preso e pela posse da terra. In: Anais do VII Congresso Latino-Americano de Sociologia
Rural, Quito, 2006 (adaptado).

A organização do movimento das quebradeiras de coco de babaçu é
resultante da
a) constante violência nos babaçuais na confluência de terras,
maranhenses, piauienses, paraenses e tocantinenses, região com
elevado índice de homicídios.
b) falta de identidade coletiva das trabalhadoras, migrantes das cidade
e com pouco vínculo histórico com áreas rurais do interior do
Tocantins, Pará, Maranhão e Piauí.
c) escassez de água nas regiões de veredas, ambientes naturais dos
babaçus, causada pela construção de açudes particulares, impedindo
o amplo acesso público aos recursos hídricos.
d) progressiva devastação das metas dos cocais, em função do
avanço da sojicultura nos chapadões do Meio-Norte brasileiro.
e) dificuldade imposta pelos fazendeiros e posseiros no acesso aos
babaçuais localizados no interior de suas propriedades.

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2010
BRASIL IBGE. Censo demográfico 1991-2010. Rio de Janeiro, 2011.

A interpretação e a correlação das figuras sobre a dinâmica
demográfica brasileira demonstram um(a)
a) menor proporção de fecundidade na área urbana.
b) menor proporção de homens na área rural.
c) aumento da proporção de fecundidade na área rural.
d) queda da longevidade na área rural.
e) queda do número de idosos na área urbana.
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Resolução
Alternativa A
a) Correta. Observando a base de ambas as pirâmides, podemos
perceber que em áreas rurais a população de até 5 anos (faixa etária
que evidencia a fecundidade) corresponde a pouco mais de 8% da
população (quando considerados os dados de 2010), enquanto nas
áreas urbanas esse valor é de aproximadamente 7%. Assim sendo,
podemos dizer que na cidade a taxa de fecundidade é menor do que
no campo.

QUESTÃO 40
As plataformas ou crátons correspondem aos terrenos mais antigos e
arrasados por muitas fases de erosão. Apresentam uma grande
complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas muito
antigas (Pré-Cambriano Médio e Inferior). Também ocorrem rochas
intrusivas antigas e resíduos de rochas sedimentares. São três as
áreas de plataforma de crátons no Brasil: a das Guianas, a SulAmazônica e a do São Francisco.
ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo:Edusp, 1998.

b) Incorreta. Observando as pirâmides etárias da área rural
observamos simetria entre a população masculina (lado esquerdo
da pirâmide) e a feminina (lado direito), o que nos permite afirmar
que há proporcionalidade entre o lado do gráfico que marca o
percentual de mulheres com o do que marca o percentual dos
homens.
c) Incorreta. A base do gráfico de faixas etárias da área rural no
ano de 1991 é percentualmente superior a base do gráfico de
2010, o que nos permite aferir redução da natalidade e não
aumento de fecundidade.
d) Incorreta. O topo do gráfico de faixas etárias da área rural no
ano de 1991 é percentualmente inferior ao topo do gráfico de
2010, o que nos permite aferir que houve aumento de expectativa
de vida.
e) Incorreta. O topo do gráfico de faixas etárias da área urbana no
ano de 1991 é percentualmente inferior ao topo do gráfico de
2010, o que nos permite aferir que houve aumento no número de
idosos.

As regiões cratônicas das Guianas e a Sul-Amazônica têm como
arcabouço geológico vastas extensões de escudos cristalinos, ricos
em minérios, que atraíram a ação de empresas nacionais e
estrangeiras do setor de mineração e destacam-se pela sua história
geológica por
a) apresentarem áreas de intrusões graníticas, ricas em jazidas
minerais (ferro, manganês).
b) corresponderem ao principal evento geológico do Cenozoico no
território brasileiro.
c) apresentarem áreas arrasadas pela erosão, que originaram a maior
planície do país.
d) possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas
de petróleo e gás natural.
e) serem esculpidas pela ação do intemperismo físico, decorrente da
variação de temperatura.
Resolução
Alternativa A
a) Correta. Por serem áreas possuidoras de características geológicas
antigas e em sua maior porção cristalinas, apresentam maior volume
de minérios. Vale lembrar que estes estão diretamente associados à
composição das rochas cristalinas.
b) Incorreta. A formação mineral tem características temporais
antigas que datam da origem das primeiras jazidas de granitos (mais
ou menos 500 milhões de anos atrás) enquanto o Cenozóico data de
aproximadamente 65 milhões de anos atrás
c) Incorreta. Tais áreas citadas no enunciado - regiões cratônicas das
Guianas e a Sul-Amazônica – são áreas que em geral apresentam
terrenos cristalinos residuais antigos, e formação geomorfológica sob
a forma de planaltos e depressões.
d) Incorreta. Petróleo e gás natural se originam basicamente em
terrenos sedimentares e não cristalinos.
e) Incorreta. Por se tratar de uma região muito chuvosa e portanto
úmida, o maciço das Guianas e a região Sul-Amazônica, apresenta
predomínio do intemperismo químico e não físico.

QUESTÃO 39
Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era
que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de
sensação, e era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional
e objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro em
detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a Doutrina das
Ideias formava-se em sua mente.
ZINGANO, M. Platão e Aristóteles: o fascínio da filosofia. São Paulo: Odysseus,
2012 (adaptado).

O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto
essencial da Doutrina das Ideias de Platão (427 a.C.-346 a.C.). De
acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação?
a) Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas.
b) Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles.
c) Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são
inseparáveis.
d) Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a
sensação não.
e) Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior
à razão.

QUESTÃO 41
A irrigação da agricultura é responsável pelo consumo de mais de
2/3 de toda água retirada dos rios, lagos e lençóis freáticos do
mundo. Mesmo no Brasil, onde achamos que temos muita água,
os agricultores que tentam produzir alimentos também enfrentam
secas periódicas e uma competição crescente por água.
MARAFON, G. J. et al. O desencanto da terra: produção de alimentos, ambiente e
sociedade. Rio de Janeiro: Garamond, 2011.

No Brasil, as técnicas de irrigação utilizadas na agricultura
produziram impactos socioambientais como
a) redução do custo de produção.
b) agravamento da poluição hídrica.
c) compactação do material do solo.
d) aceleração da fertilização natural.
e) redirecionamento dos cursos fluviais.

Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. Segundo o texto, mesmo se tratando de coisas distintas,
há que se estabelecer uma relação entre as duas, mesmo que seja
para separá-las, de modo que “um abismo intransponível”, como cita a
alternativa é inadequado como conclusão do que é afirmado pelo
texto.
b) Incorreta. Platão privilegia a razão em detrimento dos sentidos,
como fonte do conhecimento.
c) Incorreta. Segundo o texto, razão e sensação devem ser
relacionadas, portanto, tratadas como elementos distintos (separados),
para que se chegue ao conhecimento.
d) Correta. Seguindo o caminho aberto por Parmênides, Platão exclui
a hipótese de que as ideias derivam dos sentidos, pois crê que elas
são uma representação na “tela” da mente. Deve-se portanto superar
as ilusões dos sentidos e buscar aquilo que apenas a razão pode
indicar.
e) Incorreta. Platão desenvolve sua doutrina a partir das ideias de
Parmênides as quais dizem que a razão deve superar as sensações
na busca pelo conhecimento.

Resolução
Alternativa B
a) Incorreta. Não é um impacto ambiental, e ainda por cima a
irrigação levaria ao aumento dos custos de produção.

b) Correta. A irrigação, além de gerar diminuição do fluxo hídrico
normal dos mananciais, pode acarretar também na contaminação
do solo e dos cursos hídricos devido a ‘lavagem’ das produções,
que retiram possíveis pesticidas e agrotóxicos das áreas de plantio
para mananciais subterrâneos e leitos dos rios.
c) Incorreta. Podemos aferir que tanto as chuvas quanto a
irrigação por aspersão mais desagrega o solo do que compacta, o
efeito splash (impacto da gota d’água no solo) gera mais erosão
do que compactação.
d) Incorreta. A utilização intensa de irrigação causa a perda de
nutrientes do solo – lixiviação – e não o contrário.
e) Incorreta. O redirecionamento de cursos fluviais corresponde
ao amplo desvio do curso dos rios e não apenas uma pequena
utilização de suas águas, o que não é feito em grande escala no
Brasil.
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QUESTÃO 43
Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado porque padeceis
em um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na
sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de dois
madeiros, e a vossa em um engenho é de três. Também ali não
faltaram as canas, porque duas vezes entraram na Paixão: uma vez
servindo para o cetro de escárnio, e outra vez para a esponja em que
lhe deram o fel. A Paixão de Cristo parte foi de noite sem dormir, parte
foi de dia sem descansar, e tais são as vossas noites e os vossos
dias. Cristo despido, e vós despidos; Cristo sem comer, e vós
famintos; Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. Os
ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de
tudo isto se compõe a vossa imitação, que, se for acompanhada de
paciência, também terá merecimento de martírio.

QUESTÃO 42
TEXTO I
Ao se emanciparem da tutela senhorial, muitos camponeses foram
desligados legalmente da antiga terra. Deveriam pagar, para
adquirir propriedade ou arrendamento. Por não possuírem
recursos, engrossaram a camada cada vez maior de jornaleiros e
trabalhadores volantes, outros, mesmo tendo propriedade sobre
um pequeno lote, suplementavam sua existência com o
assalariamento esporádico.
MACHADO, P. P. Política e colonização no império. Porto Alegre: EdUFRGS, 1999
(adaptado).

VIEIRA, A. Sermões. Tomo XI. Porto: Lello & Irmão, 1951 (adaptado).

TEXTO II

O trecho do sermão do Padre Antônio Vieira estabelece uma relação
entre a Paixão de Cristo e
a) a atividade dos comerciantes de açúcar nos portos brasileiros.
b) a função dos mestres de açúcar durante a safra de cana.
c) o sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios.
d) o papel dos senhores na administração dos engenhos.
e) o trabalho dos escravos na produção do açúcar.
Resolução
Alternativa E
a) Incorreta. O texto faz referências à estrutura, à vida e ao trabalho
em um engenho.
b) Incorreta. O texto fala em ferros, prisões, açoites, chagas, afrontas,
o que é inerente ao cotidiano dos escravos e não dos mestres.
c) Incorreta. Apesar de buscar uma linha de argumentação de base
religiosa, o texto trata de uma relação socioeconômica, estabelecida
no interior de um engenho, e não da ação dos religiosos em busca de
doutrinação na fé cristã.
d) Incorreta. O trabalho e os maus-tratos descritos na passagem não
condizem com a vida de um senhor de engenho.
e) Correta. A atuação do clero no Brasil colonial, em geral, se
concentrou, não em combater, mas, sim, tentar oferecer subsídios
religiosos que justificassem a prática da escravidão, bem como buscar
a aceitação, por parte desses trabalhadores, da sua condição de vida
degredada. Nesse trecho, o jesuíta, PE. Antônio Vieira, prega a
paciência e o conformismo aos escravos ao comparar seu martírio ao
de Jesus Cristo.

Com a globalização da economia ampliou-se a hegemonia do
modelo de desenvolvimento agropecuário, com seus padrões
tecnológicos, caracterizando o agronegócio. Essa nova face da
agricultura capitalista também mudou a forma de controle e
exploração da terra. Ampliou-se, assim, a ocupação de áreas
agricultáveis e as fronteiras agrícolas se estenderam.
SADER, E.; JINKINGS, I. Enciclopédia Contemporânea da América Latina e do
Caribe. São Paulo: Boitempo, 2006 (adaptado).

Os textos demonstram que, tanto na Europa do século XIX quanto
no contexto latino-americano do século XXI, as alterações
tecnológicas vivenciadas no campo interferem na vida das
populações locais, pois
a) induzem os jovens ao estudo nas grandes cidades, causando o
êxodo rural, uma vez que formados, não retornaram à sua região
de origem.
b) impulsionam as populações locais a buscar linhas de
financiamento estatal com o objetivo de ampliar a agricultura
familiar, garantindo sua fixação no campo.
c) ampliam o protagonismo do Estado, possibilitando a grupos
econômicos ruralistas produzir e impor políticas agrícolas,
ampliando o controle que tinham dos mercados.
d) aumentam a produção e a produtividade de determinadas
culturas em função da intensificação da mecanização, do uso de
agrotóxicos e cultivo de plantas transgênicas.
e) desorganizam o modo tradicional de vida impelindo-as à busca
por melhores condições no espaço urbano ou em outros países
em situações muitas vezes precárias.

QUESTÃO 44
Fugindo à luta de classes, a nossa organização sindical tem sido um
instrumento de harmonia e de cooperação entre o capital e o trabalho.
Não se limitou a um sindicalismo puramente “operário”, que conduziria
certamente a luta contra o “patrão”, como aconteceu com outros
povos.

Resolução
Alternativa E
a) Incorreto. A alternativa citou como principal fator de expulsão do
campo a melhoria das condições educacionais da população agrária.
O êxodo rural não é provocado pela melhoria das condições de vida
no campo, pelo contrário, são as péssimas condições de vida no
campo que impelem à migração campo-cidade.

FALCÃO, W. Cartas sindicais. In: Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio. Rio de Janeiro, 10 (85), set. 1941 (adaptado).

Nesse documento oficial, à época do Estado Novo (1937-1945), é
apresentada uma concepção de organização sindical que
a) elimina os conflitos no ambiente das fábricas.
b) limita os direitos associativos do segmento patronal.
c) orienta a busca do consenso entre trabalhadores e patrões.
d) proíbe o registro de estrangeiros nas entidades profissionais do
país.
e) desobriga o Estado quanto aos direitos e deveres da classe
trabalhadora.
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. Tal concepção é uma tentativa governamental de
manipulação do movimento sindical autônomo dos trabalhadores que
tenta, mas não elimina, o conflito de interesses entre as classes.
b) Incorreta. Pois permitia a participação patronal nos referidos
sindicatos.
c) Correta. Tentava eliminar a concepção marxista segundo a qual
existem duas classes constantemente em conflito, tendo em vista que
a política trabalhista institucionalizada pelo Estado Novo tinha por
inspiração a fascista, que combateu o sindicalismo classista através
do corporativismo sindical, ou seja: controle estatal e fim da autonomia
dos movimento dos trabalhadores. Tal ação era justificada pelo
nacionalismo, tentando convencer a sociedade de que o bem da
nação deve prevalecer sobre os interesses individuais ou de classes.
d) Incorreta. A política varguista limitou, mas não proibiu, estrangeiros
de atuarem no Brasil.
e) Incorreta. Durante o governo Vargas (1930-1945) foram
estabelecidas as leis trabalhistas brasileiras, como: a legalização dos
sindicatos, carteira de trabalho, limite à jornada de trabalho, etc.

b) Incorreto. O êxodo rural não impulsionou o financiamento da
agricultura familiar, mas provocou a super acumulação de terras e
capitais nas áreas produtoras.
c) Incorreto. O êxodo não ampliou o protagonismo do Estado. Na
realidade, a globalização da produção agrária diminui a
capacidade de organização do sistema produtivo pelo Estado. As
empresas tornaram-se protagonistas das relações geopolíticas
mundiais.
d) Incorreto. De fato, as alterações tecnológicas do campo
provocaram o aumento da produção e da produtividade,
entretanto, o enunciado pediu para uma analise dos impactos na
sociedade e a alternativa em questão não tratou das relações
entre as modificações tecnológicas e os impactos sociais. Além
disso, o cultivo com transgênicos, como abordado na alternativa,
não se aplica à realidade européia do século XIX.
e) Correto. O avanço do modelo produtivo capitalista para o
campo acabou por desorganizar a vida da população rural,
sobretudo, do pequeno e médio produtor. Sem alternativa, a
população expropriada procurou melhores condições de vida nas
cidades, que por sua vez, acarretou em diversos problemas
urbanos – ou mesmo intensificaram-se as migrações
internacionais de trabalhadores de baixa qualificação.
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QUESTÃO 47
Pesticidas são contaminantes ambientais altamente tóxicos aos seres
vivos e, geralmente, com grande persistência ambiental. A busca por
novas formas de eliminação dos pesticidas tem aumentado nos
últimos anos, uma vez que as técnicas atuais são economicamente
dispendiosas e paliativas. A biorremediação de pesticidas utilizando
microorganismos tem se mostrado uma técnica muito promissora para
essa finalidade, por apresentar vantagens econômicas e ambientais.

QUESTÃO 45
O uso da água aumenta de acordo com as necessidades da
população no mundo. Porém, diferentemente do que se possa
imaginar, o aumento do consumo de água superou em duas vezes
o crescimento populacional durante o século XX.
TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 2009.

Uma estratégia socioespacial que pode contribuir para alterar a
lógica de uso da água apresentada no texto é a

Para ser utilizado nesta técnica promissora, um microorganismo deve
ser capaz de

a) ampliação de sistemas de reutilização hídrica.
b) expansão da irrigação por aspersão das lavouras.
c) intensificação do controle do desmatamento de florestas.
d) adoção de técnicas tradicionais de produção.
e) criação de incentivos fiscais para o cultivo de produtos
orgânicos.
Resolução

a) transferir o contaminante do solo para água.
b) absorver o contaminante sem alterá-lo quimicamente.
c) apresentar alta taxa de mutação ao longo das gerações.
d) estimular o sistema imunológico do homem contra o contaminante.
e) metabolizar o contaminante, liberando subprodutos menos tóxicos
ou atóxicos.
Resolução
Alternativa E
a) Incorreta. A transferência do pesticida contaminante do solo para a
água não eliminaria o problema da contaminação, uma vez que a água
deveria ser tratada de alguma maneira para mitigar possíveis
problemas de toxidez acarretados aos seres vivos aquáticos e
terrestres que necessitam de água.
b) Incorreta. A absorção do contaminante sem alteração química
poderia ocasionar a um problema ambiental maior: a biomagnificação
ou bioacumulação. Neste processo o contaminante fica retido nos
tecidos dos seres vivos e os organismos de topo de cadeia alimentar,
por serem consumidores finais, teriam maior quantidade de compostos
tóxicos em seus tecidos.
c) Incorreta. Alta taxa de mutação não é uma característica vantajosa
a um organismo biorremediador. Não há relação direta entre o
processo de mutação e a detoxificação de um composto.
d) Incorreta. O estímulo do sistema imunológico humano por parte do
microorganismo biorremediador não solucionaria o problema de
contaminação do pesticida às outras espécies.
e) Correta. O microorganismo biorremediador, para ser efetivo contra
os pesticidas tóxicos deve metabolizar o composto, liberando outras
espécies químicas menos tóxicas, que podem ser tratadas ou
descartadas mais facilmente, ou até mesmo, ter como produtos finais
compostos atóxicos.

Alternativa A

a) Correta. Podemos perceber no texto que houve um crescimento
muito superior do consumo de água em relação ao aumento da
população. Sendo assim, o consumo consciente seria a única forma
de contribuir com a conservação deste recurso natural. Uma medida
coerente seria a ampliação constante da tecnologia de sistemas de

reutilização hídrica para garantir a minimização de impactos
humanos neste recurso.
b) Incorreta. A irrigação por aspersão leva a um aumento intenso
do uso e desperdício deste recurso por conseqüência de
acelerada evaporação.
c) Incorreta. O controle do desmatamento é muito importante,
inclusive para a manutenção dos reservatórios hídricos contidos
nestes ecossistemas, mas existem mananciais em áreas não
florestais que precisam igualmente ser conservado e para tanto
não desmatar não muda os impactos nestes espaços.
d) Incorreta. A adoção de técnicas tradicionais de produção
acaba por aumentar o escoamento superficial e diminuir a
capacidade de retenção de água no solo. Além disso, a produção
em questão, redunda em comprometimento da manutenção de
água no solo.
Portanto, a adoção das técnicas tradicionais não se traduz em
garantia da sustentabilidade dos recursos hídricos.
e) Incorreta. O cultivo de produtos orgânicos envolve uma
produção livre de produtos químicos, porém utiliza uma
quantidade intensa de água em sua composição produtiva.

QUESTÃO 48
Medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de
promoção da saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes,
a falta de saneamento está relacionada com o aparecimento de várias
doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada em um pronto
atendimento relatando que há 30 dias teve contato com águas de
enchente. Ainda informa que nesta localidade não há rede de esgoto e
drenagem de águas pluviais e que a coleta de lixo é inadequada. Ele
apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores
musculares.
Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias
da localidade, há indicações de que o paciente apresenta um caso de
a) difteria.
b) botulismo.
c) tuberculose.
d) leptospirose.
e) meningite meningocócica.
Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. A difteria, também conhecida como Crupe, é causada
pela bactéria Corynebacterium diphtheriae, e leva a inflamações das
vias aéreas superiores. É transmitida através de contato com
secreções nasais de indivíduos doentes e/ou contato com objetos
contaminados com tais secreções.
b) Incorreta. O botulismo ocorre através da ingestão de toxinas
produzidas pela bactéria Clostridium botulinum, que está presente, na
forma de esporos, em alimentos em conserva. Com o consumo de
alimentos contaminados, ocorre a intoxicação.
c) Incorreta. O bacilo Mycobacterium tuberculosis é o causador da
tuberculose. Essa doença é transmitida por meio do ar. O bacilo pode
ficar no ar, em gotículas de escarro, por muitas horas após ter sido
expelido pelo indivíduo acometido pela doença.
d) Correta. Os sintomas descritos no enunciado são inespecíficos, e
podem ser causados por gripes comuns, febre amarela ou dengue.
Bactérias do gênero Leptospira estão presentes em grande
quantidade na urina de animais infectados, mais frequentemente ratos.

CIÊNCIAS DA NATUREZA
QUESTÃO 46
Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre eles, há
os movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida
quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho
entra em movimento enquanto a mola volta à sua forma inicial.
O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito
também pé verificado em
a) um dínamo.
b) um freio de automóvel.
c) um motor a combustão.
d) uma usina hidroelétrica.
e) uma atiradeira (estilingue).
Resolução
Alternativa E
a) Dínamo é um gerador de eletricidade, ele transforma trabalho
mecânico em energia elétrica.
b) O freio de um automóvel converte energia cinética em calor.
c) Motor de combustão é uma máquina térmica, ele converte calor
parcialmente em trabalho.
d) Uma usina hidroelétrica converte energia potencial gravitacional em
energia elétrica.
e) Uma atiradeira (estilingue) transforma energia potencial elástica em
energia cinética do projétil. Assim também ocorre no citado carrinho: a
energia armazenada na mola deformada é gradualmente transformada
em energia cinética à medida que o móvel ganha velocidade e a mola
retorna à sua forma inicial. Naturalmente, nem toda a energia elástica
é convertida em energia cinética do carrinho, uma vez que este está
sujeito a atritos e resistência do ar.
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Resolução
Alternativa B
Redução: significa evitar o desperdício, reduzindo o consumo
desnecessário de bens.
Reutilização: significa usar o produto mais de uma vez, independente
de este manter a característica original ou não. Exemplos de
reutilização são o reaproveitamento de potes de sorvetes como
recipientes de alimentos e elementos de arte, decoração e iluminação
feitos com garrafas PET. Note que no caso dos potes de sorvetes, a
reutilização é feita com o item reaproveitado em sua forma original, já
no caso das garrafas PET, pode ocorrer a modificação antes do reuso.
Reciclagem: termo que designa o reaproveitamento de materiais
como matéria-prima para formação de um novo produto. Esse
conceito serve apenas para materiais que retornam ao estado original
e são transformados num produto que conserve as características do
material. A diferença entre a reutilização e a reciclagem é que a
segunda envolve retorno ao início do ciclo produtivo (industrial),
enquanto a primeira (reutilização), envolve apenas o reaproveitamento
direto ou através de transformação direta (geralmente, mas não
sempre, artesanal) do produto final (sem a fundição do produto, por
exemplo).

O contato com água proveniente do sistema de drenagem pluvial,
frequentado por ratos, é a causa mais frequente da transmissão dessa
doença.
e) Incorreta. A meningite meningocócica é uma doença causada pela
bactéria Neisseria meningitidis. É caracterizada pela inflamação das
meninges, conjunto de membranas que envolve o sistema nervoso
central. Sua transmissão se dá pelo contato com secreções
nasofaríngeas dos indivíduos afetados.
QUESTÃO 49
O rótulo de um desodorante aerossol informa ao consumidor que o
produto possui em sua composição os gases isobutano, butano e
propano, dentre outras substâncias. Além dessa informação, o rótulo
tráz, ainda, a inscrição “Não contém CFC”. As reações a seguir, que
ocorrem na estratosfera, justificam a não utilização de CFC
(clorofluorcarbono ou Freon) nesse desodorante:
UV
I) CF2CA 2 ⎯⎯⎯
→ CF2CA ⋅ +CA ⋅

II) CA ⋅ +O3 ⎯⎯→ O2 + CAO ⋅
A preocupação com as possíveis ameaças à camada de ozônio
(O3 ) baseia-se na sua principal função: proteger a matéria viva na

a) Incorreta. Esse é um caso de reutilização.
b) Correta. O alumínio passa por um processo de reciclagem, no qual
primeiro é aquecido para a eliminação de impurezas e fusão do metal,
que a seguir é resfriado e moldado, como por exemplo, em lingotes
(barras).
c) Incorreta. Esse é um caso de reutilização.
d) Incorreta. Esse é um caso de reutilização.
e) Incorreta. Esse é um caso de reutilização.

Terra dos efeitos prejudiciais dos raios solares ultravioleta. A absorção
da radiação ultravioleta pelo ozônio estratosférico é intensa o
suficiente para eliminar boa parte da fração de ultravioleta que é
prejudicial à vida.
A finalidade da utilização dos gases isobutano, butano e propano
neste aerossol é
a) substituir o CFC, pois não reagem com o ozônio, servindo como
gases propelentes em aerossóis.
b) servir como propelentes, pois, como são muito reativos, capturam o
Freon existente livre na atmosfera, impedindo a destruição do ozônio.
c) reagir com o ar, pois se decompõem espontaneamente em dióxido
de carbono (CO2 ) e água ( H2O ) , que não atacam o ozônio.
d) impedir a destruição do ozônio pelo CFC, pois os hidrocarbonetos
gasosos reagem com a radiação UV, liberando hidrogênio ( H2 ) , que

QUESTÃO 51
Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em
dia é a compactação do solo, devida ao intenso tráfego de máquinas
cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas.
Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é
substituir os pneus dos tratores por pneus mais
a) largos, reduzindo a pressão sobre o solo.
b) estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo.
c) largos, aumentando a pressão sobre o solo.
d) estreitos, aumentando a pressão sobre o solo.
e) altos, reduzindo a pressão sobre o solo.
Resolução
Alternativa A
Para diminuir a compactação no solo, é importante diminuir a pressão
dos pneus sobre o solo. Por definição, pressão é a razão entre força e
área:

reage com o oxigênio do ar (O2 ) , formando água ( H2O ) .
e) destruir o CFC, pois reagem com a radiação UV, liberando carbono
(C ) , que reage com o oxigênio do ar (O2 ) , formando dióxido de
carbono (CO2 ) , que é inofensivo para a camada de ozônio.
Resolução
Alternativa A
a) Correta. Os gases isobutano, propano e butano não reagem com
O3 em condições ambientes. Esses gases servem de propelentes,
pois o aumento da pressão interna expulsa o liquido no interior do
recipiente.
b) Incorreto. Os gases propano, butano e isobutano são pouco
reativos (hidrocarbonetos) além de não capturar o Freon (CFC).
c) Incorreto. Esses gases não sofrem decomposição espontânea,
eles podem reagir com o O2 presente no ar atmosférico (combustão),
formando CO2 e H2O.
d) Incorreto. Os hidrocarbonetos não reagem com a radiação UV, já
que se trata de uma onda eletromagnética.
e) Incorreto. Como dito anteriormente, esses gases não reagem com
a radiação.

p=

F
.
A

A força nesse caso corresponde ao peso do trator e a área é a soma
das áreas dos pneus em contato com o solo. Assim, mantendo o peso
do trator inalterado, para diminuir a pressão devemos aumentar a área
dos pneus em contato com o solo.
Uma forma de fazer isso é substituir os pneus por pneus mais largos.
QUESTÃO 52
O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho
original, com a transferência, para este, de um gene de interesse
retirado de outro organismo de espécie diferente.
A característica de interesse será manifestada em decorrência
a) do incremento de DNA a partir da duplicação do gene transferido.
b) da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido.
c) da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não
hibridizado.
d) da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho
original.
e) da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA
recombinante.
Resolução
Alternativa E
a) Incorreta. O gene inserido no DNA original é diferente deste. Logo,
não haverá duplicação do gene recombinante.
b) Incorreta. O RNA transportador não é sintetizado a partir do
fragmento de DNA transplantado e tampouco é transcrito. Sua função
é carrear os aminoácidos para o sítio ribossômico adequado e assim
permitir sua associação à cadeia peptídica em formação.

Obs: Alguns compostos reagem na presença de UV (onda
eletromagnética), formando radicais livres.
QUESTÃO 50
Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor
econômico e, assim, reduzir a exploração de recursos naturais,
adotou-se, em escala internacional, a política dos três erres: Redução,
Reutilização e reciclagem.
Um exemplo de reciclagem é a utilização de
a) garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante.
b) latas de alumínio como material para fabricação de lingotes.
c) sacos plásticos de supermercado como acondicionantes do lixo
caseiro.
d) embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros
alimentos.
e) garrafas PET recortadas em tiras para fabricação de cerdas de
vassouras.
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c) Incorreta. Considerando que a questão trata da “hibridação do
DNA” com a inserção do fragmento de DNA recombinante no DNA
original do milho, a criação bem sucedida de um organismo
transgênico apenas se dará com a “hibridização” do DNA. Dessa
forma, não faz sentido pensarmos, no contexto do enunciado, na
expressão de um fragmento de DNA que não foi inserido com sucesso
no DNA do organismo receptor.
d) Incorreta. Considerando que o que a questão chama de “ativação
do DNA” é a expressão gênica, o efeito do gene de interesse se dará
em função de sua expressão, e não da expressão do DNA original do
milho. Deve-se ainda lembrar que a expressão de qualquer gene leva
à síntese de proteínas, e não de carboidratos como a alternativa
indica.
e) Correta. O gene de interesse, inserido no DNA original do milho,
será transcrito, isto é, a partir dele será produzida uma molécula de
RNA mensageiro. Uma vez no hialoplasma da célula, esta molécula
será traduzida. Isto significa que, a partir da ordem dos códons de
RNA contida no RNA mensageiro, serão ordenados os aminoácidos
que comporão a proteína em questão e assim se dará a manifestação
do gene de interesse.

Observando a estrutura da Coronopilina identifica-se as funções éster,
cetona e álcool, como representado a seguir:
Grupo característico
de um álcool

OH

O
O
Grupo característico
de uma cetona

O

Grupo característico
de um éster

Dessa forma, as únicas duas funções presentes simultaneamente nas
estruturas são: éster e cetona.

QUESTÃO 54
A eficiência das lâmpadas pode ser comparada utilizando a razão,
considerada linear, entre a quantidade de luz produzida e o
consumo. A quantidade de luz é medida pelo fluxo luminoso, cuja
unidade é o lúmen (lm). O consumo está relacionado à potência
elétrica da lâmpada que é medida em watt (W). Por exemplo, uma
lâmpada incandescente de 40 W emite cerca de 600 lm, enquanto
uma lâmpada fluorescente de 40 W emite cerca de 3000 lm.

QUESTÃO 53
A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual
sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado,
o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos,
águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os
biopesticidas, tais como a piretrina e a cronopilina, têm sido uma
alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e
ambientais gerados pelos agrotóxicos.

Disponível em: http://tecnologia.terra.com.br. Acesso em: 29 fev. 2012 (adaptado).

A eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 W é
a) maior que a de uma lâmpada fluorescente de 8 W, que produz
menor quantidade de luz.
b) maior que a de uma lâmpada fluorescente de 40 W, que produz
menor quantidade de luz.
c) menor que a de uma lâmpada fluorescente de 8 W, que produz
a mesma quantidade de luz.
d) menor que a de uma lâmpada fluorescente de 40 W, pois
consome maior quantidade de energia.
e) igual a de uma lâmpada fluorescente de 40 W, que consome a
mesma quantidade de energia.

H
O
H
O

H
O

Piretrina

OH

Resolução

O
O
O

Coronopilina

Φ
=k.
P

Identifique as funções orgânicos presentes simultaneamente nas
estruturas dos dois biopesticidas apresentados:
a) Éter e éster.
b) Cetona e éster.
c) Álcool e cetona.
d) Aldeído e cetona.
e) Éter e ácido carboxílico.
Resolução
Alternativa B
Analisando a estrutura da Piretrina observa-se as funções éster e
cetona, como representado a seguir:

Esse problema compromete diretamente a resolução da questão,
de modo que propomos a anulação da mesma.
Resolveremos a seguir a questão usando a informação correta.
Para uma lâmpada incandescente, como a de (40 W, 600 lm),
temos:
kINC =

kFLR =

3000
= 75 lm/W .
40

Para manter essa razão constante,
fluorescente de 8 W, teríamos:

H

com

uma

lâmpada

Φ
= 75 ⇔ Φ = 600 lm .
8

O
O

600
= 15 lm/W .
40

Para uma lâmpada fluorescente, como a de (40 W, 3000 lm),
temos:

Grupo característico
de um éster

H

Sem Resposta

O enunciado dessa questão apresenta um problema ao dizer que
a razão entre a quantidade de luz (fluxo Φ) e o consumo (potência
P) seria linear. Na verdade, o que é linear é a relação entre essa
quantidade e o consumo para um mesmo tipo de lâmpada, isto é,
uma relação da forma:
Φ = k ⋅P ,
o que implica que a razão entre Φ e P é constante para um mesmo
tipo de lâmpada:

H

Assim, a eficiência de uma lâmpada incandescente é sempre
menor do que a eficiência de uma lâmpada fluorescente, mas com
a lâmpada fluorescente de 8 W tem-se a mesma iluminação de
uma lâmpada incandescente de 40 W. Isso conduziria à alternativa
(C).

O
Grupo característico
de uma cetona
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QUESTÃO 55
Não é de hoje que o homem cria, artificialmente, variedades
de peixes por meio da hibridação. Esta é uma técnica muito usada
pelos cientistas e pelos psicicultores porque os híbridos resultantes,
em geral, apresentam maior valor comercial do que a média de ambas
as espécies parentais, além de reduzir a sobrepesca no ambiente
natural.
Terra da Gente, ano 4, n. 47, mar. 2008 (adaptado).
Sem controle, esses animais podem invadir rios e lagos naturais, se
reproduzir e
a) originar uma nova espécie poliplóide.
b) substituir geneticamente a espécie natural.
c) ocupar o primeiro nível trófico no hábitat aquático.
d) impedir a interação biológica entre as espécies parentais.
e) produzir descendentes com o código genético modificado.
Resolução
Alternativa A
a) Correta. A poliploidia constitui na ocorrência de dois ou mais
conjuntos cromossômicos no núcleo celular. A hibridização ocorre
quando animais com números diplóides distintos formam gametas que
fazem fecundação. Normalmente, os descendentes desse evento de
hibridização não são férteis, pois produzem gametas em que não há
pareamento de homólogos. No entanto, alguns eventos, como a não
disjunção de cromossomos ou a ausência de citocinese ao fim da
meiose, podem originar gametas poliplóides. Estes gametas, ao
fazerem fecundação, podem originar zigotos com número par de
cromossomos, o que levaria à continuidade reprodutiva desta
população. Uma vez na natureza, essa população teria um número
cromossômico (originado do evento de poliploidia) significativamente
diferente das populaces naturais. Esta diferença no número de
cromossomos da nova linhagem constituiria uma barreira reprodutiva
entre a população invasora e as populações naturais. Esta nova
população, isolada, constituirá uma nova espécie.
b) Incorreta. Pode haver na natureza uma competição entre a espécie
híbrida e a espécie natural, o que pode lever a extinção da espécie
natural se esta for pior competidora que a híbrida (esta última tem
necessariamente que gerar decendentes férteis). Esta seria uma
“substituição ecológica”. A substituição genética, porém, não é
possível, pois cada espécie tem um genoma particular.
c) Incorreta. O primeiro nível trófico nos ecossistemas é ocupada
pelos organismos produtores ou autotróficos, como fotossintetizantes
e quimiossintetizantes; são exemplos desses seres as plantas,
cianobactérias, metanobactérias. Peixes são heterotróficos, não
produzem seu próprio alimento. Portanto, não podem ocupar tal nível
trófico.
d) Incorreta. A introdução de organismos híbridos em ambientes
naturais não implicará diretamente em alteração nas interações
biológicas entre os organismos parentais.
e) Incorreta. Código genético é a correspondência entre um códon e
um aminoácido. Essa correspondência é praticamente universal
(algumas poucas bactérias possuem pequenas variações do código
genético presente em quase todos os outros organismos). Um evento
de reprodução de híbridos não afetaria essa relação de
correspondência, que é uma propriedade do metabolismo de síntese
protéica.
É necessário ressaltar que possivelmente o ENEM, nesta e em outras
questões desta prova, tenha utilizado o termo “código genético” com a
intenção de se referir às informações genéticas para síntese de
proteínas constantes no genoma dos indivíduos. Este uso, apesar de
muito difundido entre a população em geral, é conceitualmente
incorreto. Seguindo essa linha de pensamento, também teríamos a
afirmação como incorreta, dado que a reprodução sexuada apenas
“embaralharia” os genes já existentes na população, mas não
produziria versões alternativas destes genes.

Resolução
Alternativa A
As leveduras são fungos unicelulares que realizam a fermentação
alcoólica. A fermentação é um processo metabólico para obtenção de
energia que ocorre na ausência de O2. A glicólise é a principal
sequência de eventos da fermentação: uma molécula de glicose do
amido do pão é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico. Na
fermentação alcoólica essas moléculas de ácido pirúvico são
convertidas em etanol, havendo neste processo liberação de duas
moléculas de CO2.
a) Correta. O crescimento do pão, de acordo com o descrito acima,
deve-se à liberação de CO2, que fará com que a massa fique aerada e
cresça.
b) Incorreta. As leveduras não realizam fermentação lática (cujo
produto final ao invés do etanol é o ácido lático). Além disso, o ácido
lático não promoveria a aeração da massa.
c) Incorreta. Nas etapas que compõem a glicólise há formação de
água, porém, esta substância não promove o crescimento da massa.
d) Incorreta. Como no caso da água, nas etapas que compõem a
glicólise há formação de ATP, porém, esta substância não promove o
crescimento da massa.
e) Incorreta. Nas etapas da glicólise há formação de ATP que é uma
molécula que armazena energia em ligações químicas que podem ser
quebradas liberando calor, entretanto isto não pode ser relacionado ao
crescimento da massa.
QUESTÃO 57
Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a
pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar
um peixe em um lago com águas tranquilas o índio deve mirar abaixo
da posição em que enxerga o peixe.
Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz
a) refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no
interior da água.
b) emitidos pelos olhos do índio desviam sua trajetória quando
passam do ar para a água.
c) espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água.
d) emitidos pelos olhos do índio são espalhados pela superfície da
água.
e) refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água
para o ar.
Resolução
Alternativa E
Inicialmente, observamos que o peixe não emite luz própria, ele
apenas pode ser visto porque reflete a luz vinda de alguma fonte
primária de luz, que no caso seria o Sol. A partir disso, os raios de luz
seguem uma trajetória como ilustrada a seguir:

β
α

QUESTÃO 56
Há milhares de anos o homem faz uso da biotecnologia para a
produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação
de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de
leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são
usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e
macia.
O crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultante da
a) liberação de gás carbônico.
b) formação de ácido lático.
c) formação de água.
d) produção de ATP.
e) liberação de calor.

Observe que qualquer raio de luz que incida obliquamente à interface
do ar com a água sofrerá um desvio, se afastando da direção normal
(β > α), já que ele está se propagando de um meio mais refringente
(água) para um meio menos refringente (ar).
Assim, para um observador localizado nesse segundo meio, menos
refringente, o peixe parece estar localizado numa profundidade menor
do que sua posição real, pois o observador está na verdade olhando
para a imagem do peixe conjugada pelo dioptro plano (ar-água).
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QUESTÃO 58
Os vegetais biossintetizam determinadas substâncias (por exemplo,
alcalóides e flavonoides), cuja estrutura química e concentração
variam num mesmo organismo em diferentes épocas do ano e
estágios de desenvolvimento. Muitas dessas substâncias são
produzidas para a adaptação do organismo às variações ambientais
(radiação UV, temperatura, parasitas, herbívoros, estímulo a
polinizadores etc.) ou fisiológicas (crescimento, envelhecimento etc.).
As variações qualitativa e quantitativa na produção dessas
substâncias durante um ano são possíveis porque o material genético
do indivíduo
a) sofre constantes recombinações para adaptar-se.
b) muda ao longo do ano e em diferentes fases da vida.
c) cria novos genes para biossíntese de substâncias específicas.
d) altera a sequência de bases nitrogenadas para criar novas
substâncias.
e) possui genes transcritos diferentemente de acordo com cada
necessidade.
Resolução
Alternativa E
a) Incorreta. As recombinações (crossing-over) ocorrem com
frequência, mas apenas durante a prófase I da meiose, que leva, em
vegetais, à formação de esporos.
Não ocorrem, assim, mudanças na composição gênica do indivíduo
citado no enunciado (um esporófito), mas sim na do adulto
(gametófito) derivado do esporo de cuja produção ocorreu o crossing
over.
b) Incorreta. O material genético de um indivíduo permanece o
mesmo ao longo de toda a sua vida (exceto pela ocorrência de
mutações – veja abaixo).
As alterações notadas nos produtos cuja síntese é desencadeada
pelos genes se devem a mudanças no padrão de expressão gênica,
isto é, no conjunto de genes que é expresso em cada fase da vida do
indivíduo.
c) Incorreta. Os processos que eventualmente podem criar novas
versões de genes pré-existentes (mutações gênicas e cromossômicas)
ocorrem aleatoriamente.
Logo, não ocorrerão com a finalidade de produzir uma substância
específica.
d) Incorreta. A alteração das sequências de bases nitrogenadas,
quando ocorrem, de fato pode alterar a substância sintetizada a partir
da expressão de um gene mutado, no entanto, essas alterações
(mutações) são aleatórias, e quando se estabelecem no genótipo da
célula onde ocorreu, são permanentes.
Portanto, não podem ser responsáveis por variações cíclicas da
produção de qualquer composto.
e) Correta. Variações ambientais que ocorrem com diferentes
periodicidades (circadiana, anual, etc) podem alterar a expressão
gênica e, assim, promover a estimulação de vias de síntese de
diversos compostos em função destas pistas ambientais.

Com base no texto e no gráfico do progresso da reação
apresentada, as estruturas químicas encontradas em I, II e III são,
respectivamente:
Br

H

Br

H

Br

a)

Br

Br

H

Br

H

Br

b)

Br

Br
H

H

Br
Br

c)

Br

Br
H

H

Br
Br

d)

Br

Br
H

H

Br

Br

e)

Br

Resolução

Alternativa A

A reação do benzeno com Br2, pode ser descrita a partir do
seguinte mecanismo:
I) A ligação π do benzeno atraca o Br2, formando carbocátion (I)
H

+ Br

Br

Br

+

Br-

carbocátion (I)

II) O carbocátion formado pode sofrer ressonância:
H

H

H
Br

Br

Br

A partir daí, há 2 possibilidades para o término da reação:
1ª possibilidade: Ataque do íon Br ao carbocátion, formando o
produto II.

QUESTÃO 59
O benzeno é um hidrocarboneto aromático presente no petróleo,
no carvão e em condensados de gás natural. Seus metabólitos
são altamente tóxicos e se depositam na medula óssea e nos
tecidos gordurosos. O limite de exposição pode causar anemia,
câncer (leucemia) e distúrbios do comportamento. Em termos de
reatividade química, quando um eletrófilo se liga ao benzeno,
ocorre a formação de um intermediário, o carbocátion. Por fim,
ocorre a adição ou substituição eletrofílica.
Disponível em: www.sindipetro.org.br. Acesso em 1 mar. 2012 (adaptado).

BrBr
H
Br
Br

produto (II)

Energia Livre

Essa reação é muito desfavorecida, já que o produto formado
perde a aromaticidade e consequentemente fica menos estável
(maior energia) que o produto III.
2ª possibilidade: Desprotonação no carbocátion
restabelecer a ressonância, formando o produto III.
carbocátion(I)

produto(II)

para

H
Br
Br

+

H+

produto(III)
+ Br2 + catalisador

produto (III)

Assim, a opção que apresenta o carbocátion (I), produto (II) e o
produto (III) conforme o mecanismo esperado é a alternativa A.

Progresso da Reação
Disponível em: www.qmc.ufsc.br. Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado)
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QUESTÃO 60
Em um dia de chuva muito forte, constatou-se uma goteira sobre o
centro de uma piscina coberta, formando um padrão de ondas
circulares. Nessa situação, observou-se que caíam duas gotas a
cada segundo. A distância entre duas cristas consecutivas era de
25 cm e cada uma delas se aproximava da borda da piscina com
velocidade de 1,0 m/s. Após algum tempo a chuva diminuiu e a
goteira passou a cair uma vez por segundo.
Com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a
velocidade de propagação da onda se tornaram, respectivamente,
a) maior que 25 cm e maior que 1,0 m/s.
b) maior que 25 cm e igual a 1,0 m/s.
c) menor que 25 cm e menor que 1,0 m/s.
d) menor que 25 cm e igual a 1,0 m/s.
e) igual a 25 cm e igual a 1,0 m/s.

Queremos duas forças (uma em cada dobradiça) que permitam à
porta se manter em equilíbrio estático, ou seja, equilíbrio de torques –
ou momentos de força – e equilíbrio de forças.
O fato de não haver equilíbrio de forças na vertical é suficiente para
afirmar que as alternativas A e B são incorretas:

A

Resolução
Sem Resposta
Segundo o enunciado, as gotas caem com um período de 0,5 s, ou
seja, com uma frequência de 2 Hz. A velocidade de propagação das
ondas na superfície da água é de 1,0 m/s, logo:

B

As alternativas C e E são incorretas, pois há um torque resultante no
sentido horário:

v = λ ⋅ f ⇔ 1,0 = λ ⋅ 2 ⇔ λ = 0,5 m = 50 cm
O mesmo enunciado, porém, diz que o comprimento de onda é 25 cm,
criando uma situação contraditória.

C

Observação:
O candidato que raciocinou mais um pouco sobre a questão poderia
forçar a validade do enunciado e tentar considerar que cada gota cria
um “ressalto” na superfície da água antes de chegar a próxima gota.
Dessa forma, teríamos duas oscilações por gota e quatro oscilações
por segundo, criando o padrão descrito no enunciado (o que levaria à
alternativa e). Esse ressalto, entretanto, cria oscilações com uma
frequência maior que 4 Hz e suas oscilações já são completamente
desprezíveis a partir da terceira crista (ou mesmo da segunda crista,
dependendo da altura de onde cai a gota). Quando as gotas caíssem
com a nova frequência de 1 Hz, não se formaria o padrão de ondas
circulares descrito.
Essas informações, obviamente, não são indispensáveis ao
conhecimento de um estudante do Ensino Médio, por isso
consideramos apenas as informações cabíveis no enunciado e
compatíveis com o programa do Ensino Médio, o que leva à sugestão
de anulação da questão.

E

Obs: na figura do item E, foi escolhido um ponto que claramente
mostra o sentido do torque resultante.
A alternativa D é correta, pois é possível determinar um ponto de
encontro das direções das forças, anulando o torque resultante, e
também é possível decompor as forças criando componentes que se
anulam, tanto na vertical, quanto na horizontal:

D

QUESTÃO 61
O mecanismo que permite articular uma porta (de um móvel ou de
acesso) é a dobradiça. Normalmente, são necessárias duas ou
mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no
portal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com
facilidade.

D

Equilíbrio de torques

Equilíbrio de forças

QUESTÃO 62
O manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão
mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20kPa. A
figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d’água e o cano ao
qual deve ser conectada a ducha.

No plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças
exercem na porta está representado em

CAIXA
D’ÁGUA

b)

a)

ÁGUA

c)

h3
h1

h2

h5
h4

d)

e)

PAREDE

Resolução
Alternativa D
Observe a figura abaixo, onde aparece a força peso da porta:

PISO

O valor da pressão da água na ducha está associado à altura
a) h1
b) h2
c) h3
d) h4
e) h5
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Resolução
Alternativa C
A pressão manométrica (hidrostática) da água na ducha depende de
três fatores:
- a densidade da água.
- a aceleração gravitacional local.
- a altura da coluna de água (medida entre o nível da superfície da
água na caixa d’água e o nível da ducha).
pMAN . = dágua .g.h3

A pressão total (barométrica) da água na ducha, incluiria ainda a
pressão exercida pela atmosfera na superfície da água contida na
caixa. Assim,

Material

Concentração de H3O + (mol/L)

Suco de limão

10−2

Leite

10−6

Vinagre

10−3

Álcool

10−8

Sabão

10−12

Carbonato de sódio/barrilha

10−12

Dentre os materiais listados, quais são apropriados para amenizar
esse odor?
a) Álcool ou sabão.
b) Suco de limão ou álcool.
c) Suco de limão ou vinagre.
d) Suco de limão, leite ou sabão.
e) Sabão ou carbonato de sódio/ barrilha.

pBAR . = pATM . + dágua .g.h3

QUESTÃO 63
O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos,
passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós,
com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em
atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um
assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em
uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade
para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o
território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que
ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar!
Ciência Hoje das Crianças, ano 19, n. 174, nov. 2006 (adaptado).
Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu
a) hábitat.
b) biótipo.
c) nível trófico.
d) nicho ecológico.
e) potencial biótico.

Resolução
Alternativa C
Aminas são compostos orgânicos nitrogenados, onde o nitrogênio
pode estar ligado a um, dois ou três carbonos. Nas aminas o
nitrogênio possui um par de elétrons não compartilhado, o que gera a
esses compostos a característica básica descrita no texto.

N
R

R
R

Aminas
Sendo assim para remover o cheiro desagradável atribuído às aminas
é necessária uma solução com caráter ácido, para reagir com as
Aminas. Sabe-se que a 25°C a concentração de H3O+ na água pura é
de 10-7 mol/L, para uma solução ser ácida a concentração de H3O+ >
10-7 mol/L.
O suco de limão, o vinagre e o leite atendem a esse critério. Porém, o
leite seria o menos eficiente por apresentar a menor concentração de
H3O+. Assim a única alternativa possível é a C Suco de limão ou
vinagre.

Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. Hábitat se refere ao lugar no qual a probabilidade de
encontrar um indivíduo/espécie é máximo. Com isso, o conceito de
hábitat está relacionado ao espaço geográfico ocupado por um
indivíduo ou espécie, algo ao qual o texto do enunciado se refere
apenas parcialmente.
b) Incorreta. Biótiopo corresponde ao conjunto de fatores abióticos
que compõem um ecossistema.
c) Incorreta. O conceito de nível trófico se refere à posição ocupada
por uma população em uma das cadeias alimentares da qual participa.
Não há nenhuma menção a esse aspecto da biologia alimentar dos
tamanduás no enunciado.
d) Correta. Há muitas definições possíveis para nicho ecológico. A
mais usual delas para o contexto da questão é o conjunto de
ocupações, interesses, associações e o papel da vida da comunidade
em que um indivíduo ou espécie está inserido(a) (Odum & Barret,
2008). O enunciado se refere à diversidade de aspectos da biologia
dos tamanduás (hábitos, hábitat, comunicação, comportamento
reprodutivo) e permite sua associação com o conceito de nicho tal
como foi definido.
e) Incorreta. Potencial biótico se refere à “capacidade intrínseca do
animal em crescer em um ambiente ilimitado (Birch, 1948). O
fragmento do enunciado se refere em parte à capacidade reprodutiva
do indivíduo (“… A cada gestação, gera um único filhote.”), mas não
apenas a esse aspecto da biologia dos tamanduás.

QUESTÃO 65
Em uma planície, ocorreu um acidente ambiental em decorrência do
derramamento de grande quantidade de um hidrocarboneto que se
apresenta na forma pastosa à temperatura ambiente. Um químico
ambiental utilizou uma quantidade apropriada de uma solução de
para-dodecil-benzenossulfonato de sódio, um agente tensoativo
sintético, para diminuir os impactos desse acidente.
Essa intervenção produz resultados positivos para o ambiente porque
a) promove uma reação de substituição no hidrocarboneto, tornandoos menos letal ao ambiente.
b) a hidrólise do para-dodecil-benzenossulfonato de sódio produz
energia térmica suficiente para vaporizar o hidrocarboneto.
c) a mistura desses reagentes provoca a combustão do
hidrocarboneto, o que diminuía quantidade dessa substância na
natureza.
d) a solução de para-dodecil-benzenossulfonato possibilita a
solubilização do hidrocarboneto.
e) o reagente adicionado provoca uma solidificação do hidrocarboneto,
o que facilita sua retirada do ambiente.
Resolução
Alternativa D
A figura a seguir ilustra a molécula do surfactante para-dodecilbenzenosulfonato.

Literatura citada:
Birch, L. C. 1948. The intrinsic rate of natural increase of an insect
population. Journal of Animal Ecology 17:15-26
Odum, E. P. & G. W. Barrett. 2008. Fundamentos de Ecologia.
Cengage Learning. 612 pp.

O
S

QUESTÃO 64
Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira a água
proveniente do degelo de um peixe, o que deixou um cheiro forte e
desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o odor
característico de peixe se deve às aminas e que esses compostos se
comportam como bases.
Na tabela são listadas as concentrações hidrogeniônicas de alguns
materiais encontrados na cozinha, que a dona de casa pensa em
utilizar na limpeza da geladeira.

O-

O

Parte Polar
Parte apolar
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a) Incorreta. Reações de substituição em hidrocarbonetos só ocorrem
em certas condições, como na presença de luz. O grupo sulfonato do
surfactante não seria capaz de promover tal reação.
b) Incorreta. O composto utilizado não sofre reação de hidrólise, pois
é formado por um ânion e um cátion provenientes de um ácido forte e
uma base forte. Mesmo que ocorresse tal reação, a energia envolvida
seria insuficiente para vaporizar os hidrocarbonetos de um óleo
(cadeias grandes).
c) Incorreta. A simples mistura desses dois compostos não é
suficiente para gerar uma combustão.
d) Correta. Como o para-dodecil-benzenossulfonato é um surfactante
(ou tensoativo), ele possui uma parte polar e outra parte apolar

d)

posição
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e)

posição
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Lipofílica
Apolar

tempo

Resolução
Alternativa E
No primeiro terço do movimento, como a aceleração é constante,
temos um movimento uniformemente variado, no qual a posição varia
com o tempo obedecendo a uma função do 2º grau:
a ⋅t2
S = S0 + V0 ⋅ t +
2
Considerando que em t = 0 temos S0 = 0 e que V0 = 0 . A equação

Hidrofílica
Polar
Dessa forma, esse composto se dissolve no hidrocarboneto e na água,
promovendo a mistura entre ambos, formando uma emulsão. Com
isso o hidrocarboneto é solubilizado em água.

fica reduzida a:

hidrocarboneto

a ⋅t2
2
No início do movimento temos a > 0 e assim o gráfico da posição em
função do tempo é uma parábola com concavidade para cima.
S=

região apolar (lipossolúvel)
região polar (hidrossolúvel)

No segundo terço do movimento temos um movimento uniforme,
onde a equação horária é dada por:
S = S0,2 + V ⋅ t

meio aquoso

Com S0,2 sendo a posição inicial do segundo trecho e igual à posição

e) Incorreta. O composto adicionado não é capaz de promover a
solidificação do hidrocarboneto.

do final do primeiro trecho.
Assim, para essa etapa, devemos ter como gráfico do espaço em
função do tempo uma função do primeiro grau. Como v > 0
(movimento progressivo), a temos uma reta crescente.
No terceiro terço do movimento temos novamente um movimento
uniformemente variado, pois a desaceleração é constante. Assim,
obedecendo a uma função de segundo grau da forma
a ⋅t2
S = S0,3 + V0,3 ⋅ t +
2
Com S0,3 sendo a posição inicial do terceiro trecho e igual à posição

QUESTÃO 66
Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária é necessário
minimizar o tempo entre estações. Para isso a administração do metrô
de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas
estações: a locomotiva parte do repouso com aceleração constante
por um terço do tempo de percurso, mantém a velocidade constante
por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante
no trecho final, até parar.
Qual o gráfico de posição (eixo vertical) em função do tempo (eixo
horizontal) que representa o movimento desse trem?

posição

a)

do final do segundo trecho e V0,3 sendo a velocidade inicial do terceiro
trecho e igual à velocidade final do segundo trecho.
Neste caso, como tratamos de uma desaceleração, temos a < 0 .
Sendo assim, para essa etapa do movimento, o gráfico do espaço em
função do tempo será uma parábola com concavidade para baixo.

QUESTÃO 67
A figura representa um dos modelos de um sistema de interações
entre seres vivos. Ela apresenta duas propriedades, P1 e P2 , que

tempo

posição

b)

interagem em I, para afetar uma terceira propriedade, P3 , quando
o sistema é alimentado por uma fonte de energia, E. Essa figura
pode simular simular um sistema de campo em que P1 representa
plantas verdes; P2 um animal herbívoro e P3 , um animal onívoro.
tempo

c)

posição

E

F1

P1

F3

F2
P2

I

F5

P3

F6

F4

tempo
E: função motriz
P: propriedades
F: fluxos
I: interações
ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988.
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QUESTÃO 69
A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades antiinflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200
compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de
estrutura simples, como é o caso do C6H5CO2CH2CH3 , cuja estrutura

A função interativa I representa a proporção de
a) herbívora entre P1 e P2 .
b) polinização entre P1 e P2 .
c) P3 utilizada na alimentação de P1 e P2 .

está mostrada a seguir.

d) P1 ou P2 utilizada na alimentação de P3 .
O

e) energia de P1 e de P2 que saem do sistema.
Resolução

Alternativa D

O CH2CH3

a) Incorreta. Como se pode depreender do esquema, I representa
uma interação que ocorre entre ambas as espécies, P1 e P2,
afetando P3, através dos fluxos F3, F4 culminando no fluxo F5. A
herbivoria proposta por essa alternativa é uma interação que
ocorre entre P1 e P2, apenas (através do fluxo F2).
b) Incorreta. Assim como ocorre na alternativa anterior, a polinização
proposta por essa alternativa é uma interação que ocorre entre P1 e
P2, apenas. Não pode ser representada no esquema pela interação I.
c) Incorreta. Se E é uma fonte de energia, como proposto pelo
enunciado, a direção do fluxo de energia vai de P1 e P2 para P3.
Dessa forma, P3 se alimenta de P1 e P2, e não o contrário.
d) Correta. A interpretação do esquema leva a conclusão de que
a interação I leva a um fluxo de energia de ambos, P1 e P2 para
P3. Como do enunciado temos que P1 representa plantas verdes e
P2 representa um herbívoro, podemos concluir que P3, um onívoro,
pode se alimentar de ambos, P1 e P2, em várias proporções.
e) Incorreta. A interpretação da figura remete a conclusão de que
a linha pontilhada representa a fronteira desse sistema com o
entorno. Os fluxos F3 e F4 passam pela interação representada por
I e se dirige para P3, ainda dentro do sistema.

O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço
por meio da reação de esterificação são, respectivamente,
a) ácido benzoico e etanol.
b) ácido propanoico e hexanol.
c) ácido fenilacético e metanol.
d) ácido propiônico e cicloexanol.
e) ácido acético e álcool benzílico.
Resolução
Alternativa A
Em uma reação de esterificação, feita a partir de um ácido carboxílico
e um álcool, geramos um éster:
O
O

+
OH

R1

HO

R2
O

R1

R2 +

H 2O

Para a formação do produto em questão, é necessário um álcool com
dois carbonos (origina o grupo marcado em azul a seguir) e um ácido
que possua um anel benzênico

QUESTÃO 68
Muitas espécies de plantas lenhosas são encontradas no cerrado
brasileiro. Para a sobrevivência nas condições de longos períodos de
seca e queimadas periódicas, próprias desse ecossistema, essas
plantas desenvolvem estruturas muito peculiares.

No caso, note que precisamos de um álcool com dois carbonos
(origina o grupo marcado em azul a seguir) e um ácido que possua a
carboxila ligada diretamente em um anel benzênico.
O
H2
C
O
CH3

As estruturas adaptativas mais apropriadas para a sobrevivência
desse grupo de plantas nas condições ambientais do referido sistema
são:
a) Cascas finas e sem sulcos ou fendas.
b) Caules estreitos e retilíneos.
c) Folhas estreitas e membranosas.
d) Gemas apicais com densa pilosidade.
e) Raízes superficiais, em geral, áreas.
Resolução
Alternativa D
a) Incorreta. Plantas de cerrado têm cascas grossas com sulcos e
fendas, que permitem maior proteção ao fogo e à dissecação. Além
disso, sulcos e fendas são regiões onde podem ser encontradas
estruturas denominadas lenticelas, que auxiliam nas trocas gasosas
evitando parcialmente a perda de água.
b) Incorreta. Os caules das árvores do cerrado são tipicamente tortos.
Isso ocorre porque o fogo impede o crescimento de caules retilíneos
(ou monopodiais), à medida que provoca a morte de gemas terminais.
Com o brotamento das gemais laterais, responsáveis pelo crescimento
lateral, o caule acaba tomando o aspecto tortuoso.
c) Incorreta. As folhas das plantas do cerrado são tipicamente
estreitas (com menor área de evapotranspiração e, consequentente,
menor perda de água). Porém a textura das folhas não é
membranácea, pois tal textura, mais delgada e com menos células
colenquimais ou esclerenquimais, permitiria maior evapotranspiração
de água, o que não é adequado em um ambiente de escassez hídrica.
d) Correta. Gemas apicais são estruturas frágeis e ainda em
formação, com tecidos ainda muito delgados que potencialmente
podem perder muita água. Tal processo pode ser evitado pela
presença de pêlos (tricomas) que aumentam a umidade circundante e
diminuem a evapotranspiração. Esta característica não é óbvia, mas é
citada como típica das plantas desse Bioma no site do Instituto Chico
Mendes
ICMBio
(Min.
do
Meio
Ambiente).
<
http://www.icmbio.gov.br/projetojalapao/pt/biodiversidade/fitofisionomia
s?start=1>
e) Incorreta. As raízes das plantas do cerrado são profundas e
subterrâneas, o que permite que tais raízes atinjam o lençol freático.

Observando a reação que forma tal substância, seguindo as
observações feitas anteriormente, é a seguinte
O

O

OH

Ácido
Benzoico

H2
C
+

HO

H2
C

+

H
CH3

O

CH3

+H2O

Etanol

Desta forma, o ácido carboxílico necessário é o ácido benzoico e o
álcool é o etanol.
QUESTÃO 70
No Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o
aquecimento global leva o slogan: 1 pessoa, 1 dia, 1 kg de CO2 a
menos! A ideia é cada pessoa reduzir em 1 kg a quantidade de
CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como

diminuir a queima de gás de cozinha.
Um hambúrguer ecológico? É pra já! Disponível em:
HTTP://Iqes.iqm.unicamp.br. Acesso em: 24 fev. 2012 (adaptado).
Considerando um processo de combustão completa de um gás de
cozinha composto exclusivamente por butano (C4H10 ) , a mínima
quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para
atender à meta diária, apenas com esse gesto, é de
Dados: CO2 ( 44g / mol ) ; C4H10 ( 58g / mol )
a) 0,25 kg.
b) 0,33 kg.
c) 1,0 kg.
d) 1,3 kg.
e) 3,0 kg.
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Resolução
Alternativa B
A combustão completa do butano forma CO2 e H2O e a equação pode
ser escrita como:

Resolução
Alternativa C
A velocidade escalar média do móvel é a razão entre o deslocamento
escalar e o intervalo de tempo no qual esse se dá. Assim,
ΔS
ΔS
Vm =
⇒ Δt =
Δt
Vm

13
O2 ⎯⎯→ 4CO2 + 5H 2O
2
Para atender a meta diária, o japonês deve deixar de emitir 1 kg de
CO2. A proporção estequiométrica entre o butano e o CO2 é de 1:4.
Assim, temos:
C4 H10 +

58 g C4H10
x
x=

Em cada um dos dois trechos da viagem o móvel apresenta
velocidades escalares constantes, respectivamente V1 e V2. Assim:
ΔtTOTAL = Δt1 + Δt 2
ΔtTOTAL =

4 × 44 g CO2
1000 g

ΔS1 ΔS2
80km
60km
+
=
+
80km / h 120km / h
V1
V2

ΔtTOTAL = 1h + 0,5h ⇔ ΔtTOTAL = 1,5h

1000 ⋅ 58
⇒ x = 329,5g ≅ 0,33kg
4 ⋅ 44

QUESTÃO 73
Para ligar ou desligar uma mesma lâmpada a partir de dois
interruptores, conectam-se os interruptores para que a mudança
de posição de um deles faça ligar ou desligar a lâmpada, não
importando qual a posição do outro. Esta ligação é conhecida
como interruptores paralelos. Este interruptor é uma chave de
duas posições constituída por um polo e dois terminais, conforme
mostrado nas figuras de um mesmo interruptor. Na Posição I a
chave conecta o polo ao terminal superior, e na Posição II a chave
conecta ao terminal inferior.

QUESTÃO 71
Suponha que você seja um consultor e foi contratado para
assessorar a implantação de uma matriz energética em um
pequeno país com as seguintes características: região plana,
chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos
hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis.
De acordo com as características desse país, a matriz energética
de menor impacto e risco ambientais é a baseada na energia
a) dos biocombustíveis, pois tem menor impacto ambiental e maior
disponibilidade.
b) solar, pelo seu baixo custo e pelas características do país
favoráveis à sua implantação.
c) nuclear, por ter menor risco ambiental e ser adequada a locais
com menor extensão territorial.
d) hidráulica, devido ao relevo, à extensão territorial do país e aos
recursos naturais disponíveis.
e) eólica, pelas características do país e por não gerar gases do
efeito estufa nem resíduos de operação.

Posição I

Posição II

O circuito que cumpre a finalidade de funcionamento descrita no
texto é:

Resolução
Alternativa E
a) Incorreta. Todo tipo de biocombustível emite gases poluentes.
b) Incorreta. Energia solar possui alto custo e o país é chuvoso, não
favorecendo esse tipo de matriz energética.
c) Incorreta. Usinas nucleares são de altíssimo risco ambiental em
caso de acidente, embora sejam ideais em países muito pequenos e
com poucos recursos energéticos naturais.
d) Incorreta. O país possui poucos recursos hídricos e usinas
hidrelétricas causam um grande impacto ambiental na região de
represa.
e) Correta. A matriz energética considerada de menor impacto
ambiental das opções acima é a eólica, e o país possui características
ideais para sua implantação (ventos constantes e regiões planas).
Embora o país seja pequeno e boa parte do território precise ser
reservada às turbinas, elas podem dividir espaço com a agricultura,
por exemplo.

a)

b)

QUESTÃO 72
Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma
encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística
analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica
que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e
velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a
velocidade máxima permitida é de 80km/h e a distância a ser
percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60
km, a velocidade máxima permitida é 120km/h.
Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o
veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima
permitida, qual será o tempo necessário, em horas, para a realização
da entrega?
a) 0,7
b) 1,4
c) 1,5
d) 2,0
e) 3,0

c)

d)

e)
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Resolução
Alternativa E
Observe que para a situação dada do enunciado, para qualquer
posição de uma das chaves a outra deverá ser capaz de acender
e apagar a luz. Partindo deste princípio, vamos eliminar as
alternativas uma a uma através de contra-exemplos.
a) Incorreta. Para ligar a lâmpada, é preciso ligar dois fios à rede
elétrica. Nesta alternativa apenas um fio está ligado à rede, assim
a lâmpada nunca poderá acender independente da posição das
chaves.
b) Incorreta. Neste item, observe que a lâmpada não pode ser
apagada pela chave da direita. Já se mudamos as duas chaves,
provocaremos um curto-circuito.
c) Incorreta. Ao mudarmos a chave da direita, a da esquerda
torna-se incapaz de acender a lâmpada.
d) Incorreta. A lâmpada poderá permanecer acesa apenas se
ambas as chaves estiverem na posição superior, ou seja, se
mudarmos uma das chaves, a outra chave não poderá acender a
lâmpada.
e) Correta. Observe que nesta configuração é possível fechar ou
abrir o circuito (acender ou apagar a lâmpada) alterando apenas
uma das chaves, qualquer que seja a posição da outra. Portanto
esta é a configuração correta.

QUESTÃO 75
Nossa pele possui células que reagem à incidência de luz
ultravioleta e produzem uma substância chamada melanina,
responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear,
uma garota vestiu um biquíni, ascendeu a luz de seu quarto e
deitou-se exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Após
várias horas ela percebeu que não conseguiu resultado algum.
O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada
incandescente é de
a) baixa intensidade.
b) baixa freqüência.
c) um espectro contínuo.
d) amplitude inadequada.
e) curto comprimento de onda.
Resolução
Alternativa B
As lâmpadas incandescentes, assim como o Sol, emitem vários
comprimentos de onda, inclusive a faixa que vai desde o infravermelho até o ultra violeta. A quantidade de radiação ultra-violeta,
entretanto, é muito pequena em relação às outras frequências.
O Enunciado diz que a garota não conseguiu resultado algum com o
“experimento” da lâmpada, ou seja, o ultra-violeta emitido pela
lâmpada foi completamente desprezado. Assim, por mais que se
aumentasse a intensidade luminosa (aumentando, por exemplo, a
quantidade de lâmpadas no quarto ou a potência da lâmpada ali
presente), o ultra-violeta emitido continuaria sendo desprezível, o que
torna incorretas as alternativas (a) e (d), lembrando que a intensidade
luminosa é diretamente proporcional ao quadrado da amplitude da
onda.
Se a lâmpada emitisse frequências maiores ou comprimentos de onda
menores, então haveria radiação ultra-violeta suficiente dentro do
quarto, o que torna a alternativa (b) correta e a alternativa (e)
incorreta.

QUESTÃO 74
A doença de Chagas afeta mais de oito milhões de brasileiros, sendo
comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário
Trypanosoma cruzi e transmitida por insetos conhecidos como
barbeiros ou chupanças.
Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para
o aumento dessa doença é
a) consumo de carnes de animais silvestres que são hospedeiros do
vetor da doença.
b) a utilização de adubos químicos na agricultura que aceleram o ciclo
reprodutivo do barbeiro.
c) a ausência de saneamento básico que favorece a proliferação do
protozoário em regiões habitadas por humanos.
d) a poluição dos rios e lagos com pesticidas que exterminam o
predador das larvas do inseto transmissor da doença.
e) o desmatamento que provoca a migração ou o desaparecimento
dos animais silvestres dos quais o barbeiro se alimenta.
Resolução
Alternativa E
a) Incorreta. Os hemípteros, insetos vetores do Trypanosoma cruzi
não são endoparasitas. Dessa forma, não estariam presentes no
tecido muscular de animais silvestres, eventualmente, abatidos para
consumo humano.
b) Incorreta. A duração do ciclo de desenvolvimento dos insetos
triatomídeos é controlada hormonalmente. O contato com adubos
químicos que eventualmente possam aparecer em grande quantidade
nos ecossistemas onde os triatomídeos ocorrem não causam
alterações nos hormônios que regulam a ocorrência de mudas nesses
animais.
c) Incorreta. O Trypanosoma cruzi se prolifera através de vetores,
insetos hemípteros do gênero Triatoma. Os insetos vetores não têm,
em qualquer fase do seu ciclo de vida, relação com dejetos humanos
expostos ao ambiente. Dessa forma, a ausência de saneamento
básico não tem qualquer relação causal com a disseminação de casos
de doença de Chagas nas regiões rurais, seja pela proliferação direta
do agente etiológico dessa doença ou do seu vetor.
d) Incorreta. A poluição de corpos d'água como rios e lagos não afeta
o ciclo do Triatoma infestans, vetor do Trypanosoma cruzi, que é um
animal terrestre em todas as suas fases de desenvolvimento. Há,
ainda, uma outra incorreção na alternativa: os triatomídeos pertencem
à ordem Hemiptera, de desenvolvimento hemimetábolo. Assim, não
ocorrem larvas, mas ninfas, no ciclo de desenvolvimento pósembrionário desses animais.
e) Correta. A expansão das fronteiras agrícolas e de uso da terra para
pecuária provoca alterações na distribuição geográfica das espécies
de mamíferos silvícolas dos quais o Triatoma infestans se alimenta.
Assim, quando estes mamíferos têm um contato maior com o homem,
habitante da área rural onde se dá a expansão da fronteira agrícola,
trazem consigo os triatomídeos que passam a se alimentar também de
sangue humano. Com o hábito de alimentação (associado à
defecação de parasitas) dos triatomídeos utilizando sangue dos
humanos habitantes dessas áreas rurais, o número de casos da
doença de Chagas tende a aumentar.

QUESTÃO 76
Quando colocados em água, os fosfolipídeos tendem a formar
lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme
mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se
reorganizar em um novo lipossomo.

Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídos
apresentarem uma natureza
a) polar, ou seja, serem inteiramente solúveis em água.
b) apolar, ou seja, não serem solúveis em solução aquosa.
c) anfotérica, ou seja, podem comportar-se como ácidos e bases.
d) insaturada, ou seja, possuírem duplas ligações em sua estrutura.
e) anfifílica, ou seja, possuírem uma parte hidrofílica e outra
hidrofóbica.
Resolução
Alternativa E
Os fosfolipídios, conforme representados na figura, possuem em sua
estrutura grupos capazes de interagir entre si e grupos capazes de
interagir com o meio aquoso. A estrutura dos fosfolipídios pode ser
representada por:
Lipofílica
Apolar
Hidrofílica
Polar

Assim, as moléculas de fosfolipídios apresentam caráter apolar,
capazes de interagir com outras moléculas apolares e polar, que
interage com moléculas polares, como a água. Moléculas que
apresentam essa característica são chamadas de anfifílicas.
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b) A presença de outras estrelas faz com que sua trajetória seja
desviada por meio da atração gravitacional.
c) A órbita de Marte, em torno do Sol, possui uma forma elíptica mais
acentuada que a dos demais planetas.
d) A atração gravitacional entre Terra e Marte faz com que este
planeta apresente uma órbita irregular em torno do Sol.
e) A proximidade de Marte e Júpiter, em algumas épocas do ano, faz
com que a atração gravitacional de Júpiter interfira em seu movimento.

QUESTÃO 77
Aspartame é um edulcorante artificial (adoçante dietético) que
apresenta potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum,
permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela
indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet, tem valor
energético que corresponde a 4 calorias/grama. É contraindicado a
portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca o
acúmulo da fenilanina no organismo, causando retardo mental. O IDA
(índice diário aceitável) desse adoçante é 40 mg/kg de massa
corpórea.

Resolução
Alternativa A
Considerando-se que as órbitas da Terra e de Marte sejam
aproximadamente circulares, a força gravitacional será a força
centrípeta:

Disponível em http://boaspraticasfarmaceuticas.blogspot.com.
Acesso em 27 fev. 2012.
Com base nas informações do texto, a quantidade máxima
recomendada de aspartame, em mol, que uma pessoa de 70 kg de
massa corporal pode ingerir por dia é mais próxima de

Fcp = FG ⇒

G: constante gravitacional universal
M: massa do Sol
m: massa do planeta
R: raio orbital do planeta
v: velocidade escalar do planeta

Dado: massa molar do aspartame =294 g/mol
a) 1,3 × 10 −4
b) 9,5 × 10 −3
c) 4 × 10−2
d) 2,6

Usando v = ω ⋅ R , teremos a seguinte expressão para a velocidade
angular de cada planeta:

e) 823
Resolução
Alternativa B
Do texto, temos que o IDA (índice diário aceitável) do adoçante em
questão é de 40 mg/kg, ou seja, o consumo aceitável é de 40 mg de
adoçante para cada quilograma de massa corpórea. Calculemos o
aceitável para 70 kg de massa corpórea:
40 mg
1kg

ω=

G ⋅M
R3

A distância entre a Terra e o Sol é menor que a distância entre Marte e
o Sol. Assim, a velocidade angular da Terra (medida em relação ao
Sol) é maior que a de Marte, ou seja, Terra e Marte não estão
permanente alinhados em relação ao Sol.

x
⇒ x = 70 ⋅ 40 = 2800mg
70kg

Os esquemas abaixo ilustram as posições aparentes de um planeta
em relação à Terra.

Ou seja, uma pessoa de 70 kg pode ingerir
2800 mg = 2800 ⋅ 10−3 g = 2,8 g de adoçante

Órbita do planeta superior

Sabendo que a massa molar do aspartame é igual a 294 g/mol,
calculemos a quantidade equivalente, em mols recomendada para
uma pessoa de 70 kg:
n=

G ⋅M
m ⋅v2 G ⋅ M ⋅ m
⇒v =
=
R
R
R2

D
E

A

QUESTÃO 78
A característica que permite identificar um planeta no céu é o seu
movimento relativo às estrela fixas. Se observarmos a posição de um
planeta por vários dias, verificaremos que sua posição em relação às
estrelas fixas se modifica regularmente. A figura destaca o movimento
de Marte observado em intervalos de 10 dias, registrado da Terra.

C

B''
C''
D''

C'

Sol

E
B

D'

Órbita
da Terra

m
2,8 g
−3
=
⇒ n ≅ 9,5 ⋅ 10 mol
M 294 g/mol

E''

E'

C

B'
B

A'

D
A''

A

Fonte: http://astro.if.ufrgs.br/p1/p1.htm. Acesso em: 03 nov. 2012,
O movimento de qualquer planeta no céu é medido em relação às
estrelas muito distantes do Sol, sendo chamadas de estrelas fixas. A
figura do enunciado mostra a posição de Marte relativa às estrelas
fixas e a figura acima, à direita, mostra um possível movimento
aparente de Marte (medidos da Terra projetando a posição de Marte
em direção às estrelas).
Assim temos:
a) Correta. De acordo com o que foi descrito acima.
b) Incorreta. A presença de outras estrelas não produz efeitos
significativos sobre a órbita de Marte devido às grande distâncias
envolvidas.
c) Incorreta. Embora a órbita de Marte em torno do Sol seja
ligeiramente mais elíptica que a órbita da Terra, o movimento
retrógrado de Marte (movimento aparente representado na figura do
enunciado) seria observado mesmo que ambas as órbitas fossem
circulares. Assim não existe nenhuma relação com a forma elíptica da
órbita e o movimento retrógrado de Marte.
d) Incorreta. A atração gravitacional entre Terra e Marte não produz
efeitos significativos na trajetória de Marte.
e) Incorreta. A proximidade de Marte e Júpiter também não produz
nenhum efeito significativo na trajetória de Marte.

Qual a causa da forma da trajetória do planeta Marte registrada na
figura?
a) A maior velocidade orbital da Terra faz com que, em certas épocas,
ele ultrapasse Marte.
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QUESTÃO 79
Em certos locais, larvas de moscas, criadas em arroz cozido, são
utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto,
acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido,
tal como preconizado pela teoria da geração espontânea.
Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século
XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram
experimentalmente que
a) seres vivos podem ser criados em laboratório.
b) a vida se originou no planeta a partir de microorganismos.
c) o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente.
d) seres vermiformes e microorganismos são evolutivamente
aparentados.
e) vermes e microorganismos são gerados pela matéria existente nos
cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente.
Resolução
Alternativa C
Os experimentos de Redi do século XVII investigaram a suposta
origem de vermes em corpos em decomposição. Ele verificou que
moscas são atraídas pela carne em decomposição e nela colocam
seus ovos, destes ovos surgem larvas que se transformam em moscas
adultas. Sendo assim, as larvas não surgem espontaneamente a partir
da decomposição de cadáveres.
Pasteur, com seus experimentos com líquido nutritivo em balão de
pescoço longo (balão de pescoço de cisne), verificou que não havia
crescimento de microorganismos após a fervura do líquido. O
desenvolvimento de microorganismos se dava após a quebra do
pescoço do balão, quando os microorganismos presentes no ar
conseguiam contaminar o líquido. Portanto, os seres vivos não
surgiam espontaneamente do líquido nutritivo, seu surgimento se dava
a partir de outros pré-existentes no ar.
a) Incorreta. Os trabalhos de Redi e Pasteur concluíram que seres
vivos são criados ou surgem a partir de outros seres vivos. Não podem
ser “criados”, no sentido de serem originados, em laboratório.
b) Incorreta. Os experimentos de Redi e Pasteur não se propunham
diretamente a inferior sobre como se deu a origem da vida na Terra.
c) Correta. Pelo texto exposto acima, fica claro que a conclusão dos
dois trabalhos é a de que seres vivos se originam a partir de outros
seres vivos e não a partir da matéria inanimada.
d) Incorreta. Não era o foco das pesquisas verificar relações de
parentesco evolutivo entre seres vivos.
e) Incorreta. Redi e Pasteur provaram exatamente o contrário do
exposto na alternativa. Seres vivos não se originam de matéria
inanimada (cadáveres e caldo nutritivo, respectivamente).

Ao borbulharmos HCl nesta solução, temos a neutralização do ácido
(e consequente impedimento da liberação do HCl(g) na atmosfera):
HCl + Ca (OH )2 ⎯⎯→ CaCl 2 + 2H2O

c) Incorreta. A água salobra é uma solução na qual existe uma
concentração de sais dissolvidos intermediária, entre a água doce
(rios) e a água salgada (água do mar). Não apresenta caráter básico
nem existe afinidade com o HCl, não sendo portanto útil no
tratamento.
d) Incorreta. A água destilada é aquela obtida por meio da destilação
(condensação do vapor de água obtido pela ebulição ou pela
evaporação) de água não pura. A princípio é uma substância pura,
não tendo portanto outras substâncias dissolvidas. A única ação que a
água realiza no HCl(g) é a sua ionização, não sendo portanto um
tratamento adequado para a eliminação do HCl(g).
e) Incorreta. Também conhecida como água deionizada, a água
desmineralizada é aquela que tem todos os íons removidos de sua
solução e também resulta em água pura. Assim como a água
destilada, não é adequada a sua utilização para a eliminação do
HCl(g).

QUESTÃO 81
Aumentar a eficiência na queima de combustível dos motores a
combustão e reduzir suas emissões de poluentes é a meta de
qualquer fabricante de motores. É também o foco de uma
pesquisa brasileira que envolve experimentos com plasma, o
quarto estado da matéria e que está presente no processo de
ignição. A interação da faísca emitida pela vela de ignição com as
moléculas de combustível gera o plasma que provoca a explosão
liberadora de energia que, por sua vez, faz o motor funcionar.
Disponível em: www.inovacaotecnologica.com.br.
Acesso em: 22 jul. 2010 (adaptado).

No entanto, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta
como fator limitante
a) o tipo de combustível, fóssil, que utilizam. Sendo um insumo
não renovável, em algum momento estará esgotado.
b) um dos princípios da termodinâmica, segundo o qual o
rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal.
c) o funcionamento cíclico de todos os motores. A repetição
contínua dos movimentos exige que parte da energia seja
transferida ao próximo ciclo.
d) as forças de atrito inevitável entre as peças. Tais forças
provocam desgastes contínuos que com o tempo levam qualquer
material à fadiga e ruptura.
e) a temperatura em que eles trabalham. Para atingir o plasma, é
necessária uma temperatura maior que a de fusão do aço com
que se fazem os motores.

QUESTÃO 80
Os tubos de PVC, material organoclorado sintético, são normalmente
utilizados como encanamento na construção civil. Ao final da sua vida
útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a incineração.
Nesse processo libera-se HCl (g), cloreto de hidrogênio, dentre outras
substâncias. Assim, é necessário um tratamento para evitar o
problema da emissão desse poluente.
Entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado
canalizar e borbulhar os gases provenientes da incineração em
a) água dura.
b) água de cal.
c) água salobra.
d) água destilada.
e) água desmineralizada.
Resolução
Alternativa B
Para tratar o HCl(g), o cloreto de hidrogênio, através do bombeamento
em uma solução, devemos utilizar uma base. A solução aquosa de
HCl é o ácido clorídrico que, em contato com uma base, formaria um
sal. Analisemos cada uma das opções:
a) Incorreta. A água dura é uma solução na qual existe elevada
concentração de cátions (tipicamente cálcio e magnésio) e tem como
principal característica a dificuldade na formação de espumas,
prejudicando a ação de detergentes e sabões. Não apresenta caráter
básico nem existe afinidade com o HCl, não sendo portanto útil no
tratamento.
b) Correta. A água de cal é uma solução formada pela dissolução de
óxido de cálcio (CaO) em água. Dessa forma, ocorre a formação de
hidróxido de cálcio, Ca(OH)2

Resolução

Alternativa B

a) Incorreta. O fato de combustíveis fósseis futuramente se
esgotarem não interfere no funcionamento e no rendimento dos
motores.
b) Correta. A eficiência de uma máquina é dada pela razão entre
a energia útil (produzida) (EU) e a energia total (absorvida) (ET), ou
seja:
η=

EU
ET

A Segunda Lei da Termodinâmica afirma que nenhum sistema
físico consegue converter toda energia consumida em trabalho
(energia útil), ou seja, não existem máquinas térmicas ideais
(rendimento de 100%).
Por outro lado, o máximo rendimento possível de um sistema
térmico operando em ciclos é alcançado quando esse sistema
executa o ciclo de Carnot (2 isotérmicas e 2 adiabáticas). Para
uma máquina que opera segundo o ciclo de Carnot, o rendimento
depende exclusivamente das temperaturas absolutas das fontes
quente e fria:
η = 1−

TFria
TQuente

O ciclo de Carnot é apenas teórico, não sendo possível reproduzilo na prática. Os ciclos reais devem ser construídos de tal modo
que se aproximem o máximo possível do ciclo de Carnot.

CaO + H2O ⎯⎯→ Ca (OH )2
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QUESTÃO 83
A imagem representa o processo de evolução das plantas e algumas
de suas estruturas. Para o sucesso desse processo, a partir de um
ancestral simples, os diferentes grupos vegetais desenvolveram
estruturas adaptativas que lhes permitiram sobreviver em diferentes
ambientes.

c) Incorreta. O fato de o moto ter seu funcionamento em ciclos
não limita a eficiência na queima do combustível.
d) Incorreta. A força de atrito realmente dissipa parte da energia
produzida pelo motor, mas é incorreto afirmar que com certeza
haverá fadiga e ruptura, pois motores podem funcionar durante
muitos anos sem sofrer grandes danos.
e) Incorreta. Existem plasmas chamados “frios”, que não chegam
à temperatura de fusão do aço. O próprio enunciado comenta
sobre o plasma produzido na câmara de combustão de
automóveis, sem que haja fusão do metal, então não é necessária
uma temperatura maior que a de fusão do aço.
QUESTÃO 82
A falta de conhecimento em relação ao que vem a ser um material
radioativo e quais os efeitos, consequencias e usos da irradiação
pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como a
apresentada no exemplo a seguir.
“Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico
por este portar um certificado de esterilização por irradiação.”
Física na Escola, v.8, n.2, 2007 (adaptado)

A decisão tomada pela companhia é equivocada, pois
a) o material é incapaz de acumular radiação, não se tornando
radioativo por ter sido irradiado.
b) a utilização de uma embalagem é suficiente para bloquear a
radiação emitida pelo material.
c) a contaminação radioativa do material não se prolifera da
mesma forma que as infecções por microorganismos.
d) o material irradiado emite radiação de intensidade abaixo
daquela que ofereceria risco à saúde.
e) o intervalo de tempo após a esterilização é suficiente para que o
material não emita mais radiação.

Sementes aladas
Grãos de pólen
Esporófito dominante
Vasos condutores
Gametófito dominante
Arquegônio

Flores
Frutos

Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribuiu para uma
maior diversidade genética?
a) As sementes aladas, que favorecem a dispersão aérea.
b) Os arquegônios, que protegem o embrião multicelular.
c) Os grãos de pólen, que garantem a polinização cruzada.
d) Os frutos, que promovem uma maior eficiência reprodutiva.
e) Os vasos condutores, que possibilitam o transporte da seiva bruta.

Resolução
Alternativa A
a) Correta. A exposição de um objeto à radiação dificilmente o torna
radioativo (capaz de emitir radiação). Isso porque, um material que
possui tal propriedade precisa ser constituído de um núcleo instável, o
qual, ao sofrer um decaimento (alterando sua estrutura), emitiria
partículas e/ou ondas eletromagnéticas. Sendo assim, para tornar um
material radioativo seria necessário irradiá-lo com partículas muito
energéticas, por períodos prolongados (para garantir a ação no
núcleo) e mesmo assim, ainda dependeria do material que está sendo
submetido à radiação. Para a esterilização de materiais cirúrgicos,
tipicamente são utilizados Raios Gama ou Raios X, radiações de baixa
energia, que não podem tornar um material radiativo. Mesmo que
tenham sido utilizadas outras técnicas, a certificação implica na
utilização de padrões de segurança que tornam nula a chance de
serem gerados núcleos radioativos.
Sendo assim, a empresa está equivocada por temer o risco de
emissão de radiação pelo material que sofreu irradiação, pois tal
material é incapaz de ter acumulado essa radiação (e consequente
emissão posterior).
Vale comentar que, apesar de não tornar o material radioativo, a
irradiação é eficaz por causa da transferência de energia para o objeto
a ser esterilizado, o qual sofre alteração de propriedades químicas
através da quebra de ligações e consequente destruição de estruturas
biológicas como o DNA, fato que minimiza a existência de
microorganismos no material sujeito à esterilização.
b) Incorreta. Não é necessária a utilização de nenhuma embalagem,
visto que o material irradiado não é radioativo.
c) Incorreta. A contaminação radioativa do material só aconteceria
caso fosse introduzido no material um elemento radioativo. Da mesma
forma, a infecção por um microorganismo depende da introdução
desse microorganismo no material, o que torna a afirmação incorreta.
d) Incorreta. Qualquer corpo emite radiação e sua grande maioria em
intensidade abaixo daquela que oferece risco à saúde. Entretanto,
apesar dessa afirmação estar correta, ela não está diretamente
associada ao fato do material ter sido irradiado. Não é, portanto, uma
justificativa do equívoco cometido pela empresa, que foi baseado
justamente no conhecimento de que o material sofreu esterilização por
radiação.
e) Incorreta. Como a esterilização não tornou o material radioativo,
não faz sentido dizer que a existência de um tempo entre a irradiação
e o transporte foi o responsável pela eliminação da contaminação e
isso não seria justificativa do equívoco na tomada de decisão da
companhia.

Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. As estruturas das sementes que permitem sua dispersão
pelo vento contribuem apenas para uma maior área de dispersão dos
novos esperófitos no interior das sementes. Não há qualquer relação
com a produção de diversidade genética, visto que os eventos que a
provocam (meiose e fecundação) já teriam ocorrido antes da produção
de sementes no ciclo desses vegetais.
b) Incorreta. Arquegônios são os tecidos dos gametófitos femininos
que dão origem à oosfera e vão, após a fecundação, envolver e
proteger o embrião em Briófitas, Pteridófitas e Gymnospermas. São,
portanto, estruturas de papel vegetativo. Não têm, em nenhum desses
grupos, qualquer relação com a produção de diversidade genética. É
necessário lembrar que, em vegetais, a meiose é espórica. Logo, a
produção da oosfera pelos arquegônios se dá por mitose, sem a
ocorrência de crossing-over e segregação independente de alelos, que
na produção de gametas animais, produziria gametas variáveis
geneticamente.
c) Correta. Os grãos de pólen, gametófitos masculinos presentes em
Gymnospermas e Angiospermas, são as estruturas que conduzem,
através de agentes polinizadores como o vento ou animais, os
gametas masculinos (núcleos espermáticos) até o gametófito feminino
(o saco embrionário) a fim de fecundar a oosfera (gameta feminino).
Sua função, associada aos mecanismos que dificultam ou mesmo
impedem a auto-fecundação, é fundamental para que ocorra a
fecundação cruzada entre vegetais, elevando assim a diversidade
genética encontrada nas espécies.
d) Incorreta. A alternativa associa corretamente um aumento da
eficiência reprodutiva com a presença de frutos. As Angiospermas,
grupo vegetal no qual ocorrem os frutos, têm uma maior capacidade
de dispersão de sementes quando comparadas às outras
espermatófitas, as Gymnospermas. Isso porque, uma vez que os
frutos, tanto secos como carnosos, permitem a ação de agentes
físicos (como a água ou o vento) ou biológicos (animais dispersores)
para o espalhamento mais eficiente das sementes. No entanto, é
necessário lembrar que a semente já contém, no seu interior, um
esporófito jovem, o embrião. A diversidade genética produzida no
evento de reprodução que deu origem a esse esporófito ocorreu na
fecundação, antes da formação da semente e sem qualquer relação
com o papel do fruto.

30

O ELITE RESOLVE ENEM 2012 – CIÊNCIAS HUMANAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA – CADERNO BRANCO

(19) 3251-1012

e) Incorreta. Os vasos condutores – xilema e floema – transportam
seiva bruta (uma mistura de água e íons absorvidos do solo, como
acertadamente enuncia a alternativa), mas também seiva elaborada
(água e sacarose provenientes das folhas, não mencionada). A
afirmação está incorreta, no entanto, porque não há qualquer relação
entre a atividade de condução de seivas promovida pelos vasos
condutores e promoção de uma maior diversidade genética nos
grupos vegetais que apresentam essas estruturas.

QUESTÃO 85
Um consumidor desconfia que a balança do supermercado não está
aferindo corretamente a massa dos produtos, Ao chegar em casa
resolve conferir se a balança estava descalibrada. Para isso, utiliza um
recipiente com 1,0 litro d’água. Ele coloca uma porção dos legumes
que comprou dentro do recipiente e observa que a água atinge a
marca de 1,5 litro e também que a porção não ficara totalmente
1
de seu volume fora d’água. Para concluir o teste, o
submersa, com
3
consumidor, com ajuda da internet, verifica que a densidade dos
legumes, em questão, é a metade da densidade da água, onde
g
ρágua = 1 3 . No supermercado a balança registrou a massa da
cm
porção de legumes igual a 0,500 kg (meio quilograma). Considerando
que o método adotado tenha boa precisão, o consumidor concluiu que
a balança estava desequilibrada e deveria ter registrado a massa da
porção de legumes igual a
a) 0,073 kg.
b) 0,167 kg.
c) 0,250 kg.
d) 0,375 kg.
e) 0,750 kg.
Resolução
Alternativa D *
O volume de água deslocado equivale ao volume imerso dos legumes.
Sabendo que o volume imerso dos legumes corresponde a 2/3 de seu
volume total, temos:
2
⋅ Vlegumes = Vimerso = 1,5L − 1,0L = 0,5L ⇔ Vlegumes = 0,75L
3

QUESTÃO 84
Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os
organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução
de 0,15 mol/L de NaCA (cloreto de sódio) possui a mesma pressão
osmótica das soluções presentes nas células humanas.

A imersão de uma célula humana em uma solução de 0,20 mol/L de
NaCA tem, como consequência, a
a) adsorção de íons Na + sobre a superfície da célula.
b) difusão rápida de íons Na + para o interior da célula.
c) diminuição da concentração das soluções presentes na célula.
d) transferência de íons Na + da célula para a solução.
e) transferência de moléculas de água do interior da célula para a
solução.
Resolução

Alternativa E

a) Incorreta A diferença de concentração entre os meios não
influencia no fluxo de cátions em nenhuma direção. Esta situação seria
viável caso houvesse diferença de cargas entre as duas soluções, o
que não é o caso.
b) Incorreta A membrana celular é impermeável a sais (o processo de
absorção de sais pela célula ocorre através do transporte ativo). Ela é
permeável apenas à água.
Finalmente, podemos também descartar a
c) Incorreta Com o fluxo efetivo da água da célula para a solução,
manteremos a mesma quantidade de soluto e diminuiremos o volume
da célula. Isso causa, ao contrário do que a alternativa afirma, o
aumento da concentração das soluções presentes na célula.
d) Incorreta Idem a b
e) Correta A osmose está diretamente relacionada com a
concentração de partículas em uma solução. Sabemos, a partir do
enunciado, que uma solução 0,15 mol/L de NaCl apresenta mesma
pressão osmótica que as soluções presentes nas células humanas (ou
seja, elas são isotônicas). Desta maneira, caso mergulhássemos uma
célula humana (cuja membrana plasmática pode ser considerada uma
membrana semipermeável, ou seja, permite apenas a passagem de
água), em uma solução 0,15 mol/L de NaCl, não haveria fluxo efetivo
de líquido entre os meios (taxa de entrada de água é igual à taxa de
saída) e o sistema estaria em equilíbrio dinâmico:

célula

Água sai

Como d =

m
:
V
0,5g mlegumes
=
⇔ mlegumes = 375 g
cm3 750cm3

Observação:
O empuxo aplicado sobre a porção de legumes é maior que seu peso.
Assim, a situação descrita só seria possível se uma força vertical para
baixo fosse aplicada na porção de legumes, mantendo-a em equilíbrio.
Calculando o empuxo aplicado na porção de legumes:
E = Vimerso ⋅ g ⋅ dágua ⇔
E = ( 5 ⋅ 10−4 m3 ) ⋅ 10

m
kg
⋅ 103 3 ⇔ E = 5N
s2
m

E o peso da porção de legumes é P = mlegumes ⋅ g = 3,75 N .
Acreditamos que o enunciado conduz o aluno a acreditar que os
legumes estão flutuando na água sem qualquer intervenção externa.
Se assim fosse, no entanto, a fração de volume submersa dos
legumes e/ou sua densidade estariam incorretas, e não haveria
alternativa válida para a questão.

0,15 mol/L
de NaCl

QUESTÃO 86
Os freios ABS são uma importante medida de segurança no
trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas
do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as
rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas
travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético.

Água entra

Ao aumentarmos a concentração da solução de NaCl, existiria um
fluxo efetivo de água no sentido de igualar as concentrações,
buscando atingir novamente o equilíbrio, através da osmose. Como a
solução de NaCl ficou mais concentrada (a solução ficou hipertônica
em relação à célula), aconteceria a saída de água da célula para a
solução, conforme indicado na alternativa E, deixando a célula
murcha.

As representações esquemáticas da força de atrito fat entre os
pneus e a pista, em função da pressão p aplicada no pedal do
freio, para carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são:
fat

fat

a)
0,20 mol/L
célula Mais água sai de NaCl

p

Água entra
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fat

fat

?

b)

p
fat

pmáx

p
fat

p0

p

Na verdade, o segundo gráfico do item (a) estaria representando
melhor a força de atrito em função do tempo, caso o pedal fosse
pisado com um aumento constante de pressão (em relação ao
tempo). Ao deslizar no asfalto em pmáx, a roda volta a girar com
velocidade suficiente para não deslizar mais, pois o sistema ABS
“alivia” a pressão no freio:

c)

p

p

fat

p

fat

fat

d)
t

p

fat

p

t

Observe que, sendo possível manter a pressão no pedal
constante, teríamos o gráfico da força de atrito versos o tempo
como no gráfico acima.
Se o gráfico fosse de força de atrito média por pressão no pedal,
ficaria da seguinte forma:

fat

e)

fat média
p

p

Resolução

Sem Resposta

fcinético

Em um freio convencional a força de atrito, responsável por fazer o
carro parar, aumenta com o aumento da força aplicada no pedal
até atingir a Força de atrito máxima ( FAT = μE ⋅ N ). Aumentando

pmáx

MAX

ainda mais a força aplicada a força de atrito passa a ser constante
e igual ao atrito cinético ( FCIN = μC ⋅ N ) – nesse momento as rodas
são travadas. Na prática esse aumento de pressão no pedal pode
levar ao bloqueio das rodas, fazendo com que elas passem a
deslizar (atrito cinético). Esta situação é indesejável, pois no
deslizamento o condutor pode facilmente perder o controle de seu
veículo. Outro aspecto relevante é que o atrito cinético tem menor
modulo que a força de atrito máxima.
Um gráfico que representa o funcionamento de um freio
convencional é o ilustrado nas alternativas (a) e (e):

p

Isso acontece, pois não importa a pressão que o motorista faça no
pedal, acima de pmáx, o sistema ABS entrará em ação, quando
identificar uma frenagem de emergência, e controlará
autonomamente a pressão nos freios, intercalando momentos de
atrito cinético com estático nos pneus ao longo do tempo.
Sendo assim, não há uma alternativa que representa bem o
gráfico para o carro com ABS, embora acreditemos que a banca
pretendia ter a alternativa A como resposta.
QUESTÃO 87
Paleontólogos estudam fósseis e esqueletos de dinossauros para
tentar explicar o desaparecimento desses animais. Esses estudos
permitem afirmar que esses animais foram extintos há cerca de 65
milhões de anos. Uma teoria aceita atualmente é a de que um
asteroide colidiu com a Terra, formando uma densa nuvem de poeira
na atmosfera.
De acordo com essa teoria, a extinção ocorreu em função de
modificações no planeta que
a) desestabilizam o relógio biológico dos animais, causando alterações
no código genético.
b) reproduziram a penetração da luz solar até a superfície da
Terra,inferindo no fluxo energético das teias tróficas.
c) causaram uma série de intoxicações nos animais, provocando a
bioacumulação de partículas de poeira nos organismos.
d) resultaram na sedimentação das partículas de poeira levantada
com o impacto do meteoro, provocando o desaparecimento de rios e
lagos.
e) evitaram a precipitação de água até a superfície da Terra, causando
uma grande seca que impediu a retroalimentação do ciclo hidrológico.

fat

p

O sistema ABS reconhece a tendência de bloqueio de uma ou
mais rodas e reduz a pressão de frenagem na roda ou rodas
envolvidas evitando assim seu travamento. O sistema monitora a
velocidade de cada roda, comparando-as com a velocidade do
carro. Quando a velocidade da roda varia muito rapidamente (ou
seja, quando se detecta uma aceleração muito alta para um carro)
ele entra em ação, diminuindo a pressão no freio de cada roda até
que ela pare de deslizar no chão. Assim a força de atrito entre os
pneus e a pista também varia, oscilando em ciclos até o carro
parar.

Resolução
Alternativa B
a) Incorreta. A desestabilização do relógio biológico dos animais não
influiria em alterações diretas em seus códigos genéticos e
consequente extinção desses animais. O código genético é uma
relação de correspondência entre códons e aminoácidos, e é
extremamente conservado, se mantendo o mesmo em praticamente
todos os organismos vivos no planeta. Cabe notar aqui que

Observe que, para uma determinada pressão (p0) no pedal, acima
daquela suficiente para a roda “travar” (pmáx), o sistema ABS
funcionaria de tal forma que a força de atrito seja variável para tal
pressão, não sendo possível construir o gráfico da função fat x p
naquele ponto:
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QUESTÃO 89
O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta
grande dependência de sua solubilidade. Por exemplo, vitaminas
hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, enquanto vitaminas
lipossolúveis são armazenadas em quantidades suficientes para evitar
doenças causadas pela sua carência. A seguir são apresentadas as
estruturas químicas de cinco vitaminas necessárias ao organismo.

provavelmente o ENEM utiliza o termo “código genético” com o sentido
incorreto de informação genética contida no genoma do indivíduo, que
também permaneceria inalterado por alterações ambientais.
b) Correta. A hipótese de colisão do asteróide implica na formação de
uma grande nuvem de poeira que teria impedido a entrada de luz
solar. A extrema dificuldade na ocorrência da fotossíntese, levaria à
morte da maioria das plantas de grande porte. Consequentemente, os
dinossauros herbívoros, que necessitavam de grande quantidade de
energia, teriam morrido devido à escassez de alimento e,
posteriormente, os dinossauros carnívoros tiveram o mesmo destino.
Dessa forma, este processo de supressão da base da cadeia
alimentar levou à extinção deste grupo de répteis.
c) Incorreta. Não há hipótese de relação direta entre a poeira
originada da queda do asteróide e uma possível intoxicação dos
dinossauros.
d) Incorreta. O processo de sedimentação da poeira do impacto do
asteróide não seria extenso a ponto de causar o assoreamento ou a
sedimentação e consequente desaparecimento de todos os rios e
lagos.
e) Incorreta. Não há relação entre a queda do meteoro, ou a poeira
originada por este impacto e a supressão das chuvas.

CH3

Li + + e − ⎯⎯→ Li

Potencial Padrão
de Redução (V)
−3,05

K + + e − ⎯⎯→ K

−2,93

Mg 2 + + 2e − ⎯⎯→ Mg

−2,36

Al 3 + + 3e − ⎯⎯→ Al

−1,66

2

−

−0,76

2+

−

+0,34

Zn + 2e ⎯⎯→ Zn
Cu

+ 2e ⎯⎯→Cu

CH3
OH

CH3

I
CH3
CH3

CH3

QUESTÃO 88
O boato de que os lacres das latas de alumínio teriam um alto valor
comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na
expectativa de ganhar dinheiro com a sua venda. As empresas
fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma “lenda
urbana”, pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do
alumínio. Como a liga da qual é feito o anel contém alto teor de
magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a
oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta as semirreações e
os valores de potencial padrão de redução de alguns metais:

Semirreação

CH3

CH3

CH3

O

CH3

CH3

II

O
CH2OH
HCOH

Disponível em: www.sucatas.com. Acesso em: 28 fev. 2012
(adaptado)

O

O

OH

OH
III

Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na
composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou
seja, proteger o alumínio da oxidação nos fornos e não deixar diminuir
o rendimento da sua reciclagem?
a) Somente o lítio, pois ele possui o menor potencial de redução.
b) Somente o cobre, pois ele possui o maior potencial de redução.
c) Somente o potássio, pois ele possui potencial de redução mais
próximo do magnésio.
d) somente o cobre e o zinco, pois eles sofrem oxidação mais
facilmente que o alumínio.
e) Somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução são
menores do que o do alumínio.

H 3C
CH3

H 3C
CH3

CH2

OH

IV

CH3
CH3

Resolução
Alternativa E
Conforme o texto faz referência, a importância do magnésio no
processo de reciclagem é dificultar a oxidação do alumínio no forno.
Observando a tabela, podemos notar que isso ocorre pelo seu baixo
Potencial de Redução. Como ele possui potencial de redução menor
que o alumínio, ele possui tendência de sofrer oxidação maior que a
do alumínio. Dessa maneira, o magnésio atua como metal de
sacrifício, sendo oxidado, em vez do alumínio.
Ainda observando a tabela, apenas dois outros metais poderiam
realizar tal função: o lítio e o potássio. Isso porque apenas estes
possuem potencial de redução menor que o do alumínio (portanto,
maior tendência de se oxidar). Dessa forma, a opção que indica os
metais que protegem o alumínio da oxidação é a alternativa E.

CH3

O

CH3

CH3

CH3

CH3
CH3

HO

V
CH3

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.
Resolução
Alternativa C
De acordo com o texto, as vitaminas que devem ser incluídas na dieta
diária são as hidrossolúveis enquanto que as lipossolúveis são
armazenadas e dessa forma não é necessária sua ingestão frequente.
Como é pedida aquela vitamina que necessita maior suplementação,
buscamos uma vitamina hidrossolúvel.
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Sabendo que os fatores que influenciam na solubilidade de uma
substância em água é a polaridade (quanto maior a polaridade da
molécula, maior a solubilidade).
Vemos dois grupos de substâncias:
•
Vitaminas representadas em I, II, IV e V: Apresentam uma
cadeia carbônica grande e poucos grupos polares, o que se
tem como resultado um baixo caráter polar – nos casos,
aqueles que incluem oxigênio – pouco representativos frente
ao tamanho da cadeia carbônica. Dessa forma, consistem
em substâncias com baixa solubilidade em água e portanto
lipossolúveis (solúveis em substâncias apolares).
•
Vitamina representada em III: Apresenta grupos polares
(destacados na figura abaixo) distribuído por toda a cadeia
carbônica o que confere a molécula maior caráter polar,
sendo assim mais solúvel em água.
Portanto, dentre as apresentadas, aquela que necessita de maior
suplementação (hidrossolúvel) é a vitamina representada em III,
conforme indicado na alternativa C.

glicemia, o indivíduo não conseguiria transportar a glicose do sangue
para as células. O acúmulo da glicose no plasma sanguíneo leva à
hiperglicemia característica da diabetes.
d) Incorreta. O escorbuto é causado pela deficiência de vitamina C.
Seus sintomas mais frequentes são sangramento em epitélios de
revestimento como a gengiva, fragilidade na implantação dentária e
dores nas articulações. Ela está relacionada à deficiências na
produção de colágeno, pois a deficiência na ingestão da vitamina C
leva a uma diminuição da atividade da enzima prolilhidroxilase. A ação
dessa enzima leva à produção de uma molécula de colágeno com
estrutura mais resistente.
e) Incorreta. A fenilcetonúria é uma doença autossômica recessiva,
que se caracteriza pela deficiência na produção da enzima fenilalanina
hidroxilase. Essa enzima atua na via de produção de tirosina a partir
do aminoácido fenilalanina. O acúmulo da fenilalanina não
metabolizada pode causar, entre outras coisas, atrasos no
desenvolvimento do sistema nervoso, causando deficiências motoras
e cognitivas.

HO
O
HO

HO

O

Equipe desta resolução

OH

Obs.: A vitamina representada em III consiste na vitamina C, também
conhecida como ácido ascórbico, e é provavelmente uma das mais
conhecidas, dentre as vitaminas.
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A condição física apresentada pelo personagem da tirinha é um fator
de risco que pode desencadear doenças como
a) anemia.
b) beribéri.
c) diabetes.
d) escorbuto.
e) fenilcetonúria.
Resolução
Alternativa C
a) Incorreta. A deficiência de ferro na dieta é a causa mais comum da
anemia, nesse caso chamada de anemia ferroprívia. A baixa
disponibilidade de ferro acarreta numa menor produção de
hemoglobina, pigmento necessário para a síntese adequada de
hemácias. Com isso, o número dessas células sanguíneas se torna
extremamente baixo, levando a uma grande dificuldade no transporte
de O2 até os tecidos.
b) Incorreta. A doença conhecida como beribéri é causada por
deficiência na ingestão de vitamina B1, e está associada a problemas
cardíacos e motores, derivados de lesões em nervos periféricos.
c) Correta. A questão se refere à diabetes tipo II, que está associada
a hábitos alimentares pouco saudáveis, como a manutenção, por
muitos anos, de dieta rica em carboidratos. Nesses casos, o indivíduo
poderá desenvolver, paralela à obesidade retratada na tirinha, uma
perda de receptores para a insulina em seus tecidos. Dessa forma,
quando da ingestão de carboidratos, com o consequente aumento da
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