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CIÊNCIAS HUMANAS 
 QUESTÃO 01  

Parecer do CNE/CP nº 3/2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
Procura-se oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, 
à demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de 
ações afirmativas. Propõe a divulgação e a produção de 
conhecimentos, a formação de atitudes, posturas que eduquem 
cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial ─ 
descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de 
europeus, de asiáticos ─ para interagirem na construção de uma 
nação democrática, em que todos igualmente tenham seus direitos 
garantidos. 

Brasil. Conselho Nacional de Educação. Disponível em: 
www.semesp.org.br. 

Acesso em: 21 nov. 2013 (adaptado). 
 

A orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política 
pública e associa o princípio da inclusão social a 
a) práticas de valorização identitária. 
b) medidas de compensação econômica. 
c) dispositivos de liberdade de expressão. 
d) estratégias de qualificação profissional. 
e) instrumentos de modernização jurídica.  

 Resolução  Alternativa A 
A expressão ‘inclusão social’ pressupõe a existência de grupos 
excluídos numa sociedade. Portanto, para responder a questão, o 
aluno precisaria extrair do texto do parecer CNE/CP no. 3/2004 que 
tipo de exclusão a política pública que ele enuncia quer combater. O 
texto do parecer começa explicitando que é uma resposta à demanda 
da população afrodescendente, historicamente marginalizada no 
Brasil. Na sequência, defende claramente que suas propostas tem 
como objetivo estimular através da educação que os cidadãos em 
geral tenham orgulho de seu “pertencimento étnico-racial”. Afirmando 
isto, o texto alude às dificuldades que alguns cidadãos tenham de 
aceitar e considerar positiva a herança e as características do grupo 
étnico com o qual são identificados socialmente, seja por elementos 
físicos, culturais ou familiares. Não é difícil entender de onde vem essa 
dificuldade no caso da população afrodescendente, uma vez que o 
próprio Estado brasileiro se dedicou a regulamentar a escravização de 
seus indivíduos e diferenciar os indivíduos pela raça por quase 5 
séculos, e praticamente não atuou, antes do século XXI, na reparação 
dos efeitos desse processo histórico fomentado por ele na sociedade 
brasileira.  A política que está sendo proposta é, portanto, de agir para 
que os indivíduos associados a esses grupos (que tiveram direitos 
negados pelo Estado e imagem historicamente relacionada à 
inferioridade) possam valorizar suas origens e características, de 
maneira a diminuir o impacto dessa diferenciação social na vida dos 
cidadãos, o que torna correta a alternativa A. Assim, as medidas 
adotadas pelo Estado brasileiro no tipo de política pública citada no 
enunciado não se relacionam ao combate da desigualdade 
econômica, como diz a alternativa B, nem da baixa qualificação 
profissional, como diz a alternativa D. Nada no texto permite associar 
a inclusão social a dificuldades relacionadas à liberdade de expressão, 
como afirma a alternativa C, ou à baixa eficiência do sistema jurídico, 
como afirma a alternativa E. 
 

 QUESTÃO 02  
A Praça da Concórdia, antiga Praça Luís XV, é a maior praça pública 
de Paris. Inaugurada em 1763, tinha em seu centro uma estátua do 
rei. Situada ao longo do Sena, ela é a intersecção de dois eixos 
monumentais. Bem nesse cruzamento está o Obelisco de Luxor, 
decorado com hieróglifos que contam os reinados dos faraós Ramsés 
II e Ramsés III. Em 1829, foi oferecido pelo vice-rei do Egito ao povo 
francês e, em 1836, instalado na praça diante de mais de 200 mil 
espectadores e da família real. 
 

NOBLAT, R. Disponível em: www.oglobo.com. Acesso em: 12 dez. 2012. 
 
A constituição do espaço público da Praça da Concórdia ao longo dos 
anos manifesta o(a): 
a) lugar da memória na história nacional. 
b) caráter espontâneo das festas populares. 
c) lembrança da antiguidade da cultura local. 
d) triunfo da nação sobre os países africanos. 
e) declínio do regime de monarquia absolutista. 
 

 Resolução  Alternativa A 
a) Correta. Os símbolos citados no texto fazem referência direta à 
ação dos governos de moldar a história nacional. A estátua do rei e o 
obelisco egípcio se relacionam à história da França e sua interação 
imperialista com o Egito. 
b) Incorreta. O texto deixa claro o direcionamento da memória 
histórica pelo Estado. Os símbolos e heróis nacionais criados pelos 
governantes servem justamente para que a manifestação popular seja 
controlada e direcionada para os interesses do Governo. 
c) Incorreta. Embora o texto cite monumentos egípcios, a história da 
França remonta à Idade Média e não à Antiguidade. Outra 
interpretação poderia ser antiguidade no sentido de tempo de 
existência e mesmo assim não podemos escolher essa alternativa, 
pois o interesse do governo francês descrito no texto não é exaltar seu 
tempo de existência, mas sim a força da monarquia francesa sobre 
outros povos e sobre a própria população. 
d) Incorreta. A dominação imperialista do neocolonialismo francês 
sobre outras regiões da África é mais tardio do que as datas citadas 
no texto. 
e) Incorreta. Os exemplos dados pelo texto não aludem ao declínio da 
monarquia, uma vez que na data mais tardia citada (1836) a família 
real está presente à cerimônia descrita e não há afirmações que 
deixem claro o nível de poder do rei naquele momento. Porém, 
devemos lembrar que o rei da França em 1936 era Luís Felipe (1830 – 
1848), apelidado de “rei burguês”, por conta do grande poder que a 
burguesia vinha ganhando na França e que interferiu até mesmo na 
nomeação do citado rei para o governo. Sendo assim, a monarquia, 
embora dividisse seu poder com a burguesia nesse momento, ainda 
era muito importante para os anseios dos grandes comerciantes e 
industriais franceses que, inclusive, após a abdicação de Luís Felipe, 
iniciaram o projeto expansionista para outras regiões da África no 
contexto do neocolonialismo a fim de salvaguardar seus interesses. 
 

 QUESTÃO 03  
Em 1879, cerca de cinco mil pessoas reuniram-se para solicitar a D. 
Pedro II a revogação de uma taxa de 20 réis, um vintém, sobre o 
transporte urbano. O vintém era a moeda de menor valor da época. A 
polícia não permitiu que a multidão se aproximasse do palácio. Ao 
grito de “Fora o vintém!”, os manifestantes espancaram condutores, 
esfaquearam mulas, viraram bondes e arrancaram trilhos. Um oficial 
ordenou fogo contra a multidão. As estatísticas de mortos e feridos 
são imprecisas. Muitos interesses se fundiram nessa revolta, de 
grandes e de políticos, de gente miúda e de simples cidadãos. 
Desmoralizado, o ministério caiu. Uma grande explosão social, 
detonada por um pobre vintém.  

Disponível em: www.revistadehistória.com.br. Acesso em: 4 abr. 2014 (adaptado). 
 
A leitura do trecho indica que a coibição violenta das manifestações 
representou uma tentativa de 
a) capturar os ativistas radicais. 
b) proteger o patrimônio privado. 
c) salvaguardar o espaço público. 
d) conservar o exercício do poder.  
e) sustentar o regime democrático. 

 Resolução  Alternativa D 
a) Incorreta. O texto, em momento algum aponta o interesse em 
capturar os ativistas radicais. 
b) Incorreta. O patrimônio já sofrera, anteriormente, os ataques dos 
populares. 
c) Incorreta. O espaço material não consistia o interesse dos 
repressores, que se viram surpresos pela situação citada. 
d) Correta. As dimensões atingidas nesse processo de revolta popular 
terminaram por colocar em cheque o governo, uma vez que seus 
participantes deixaram de reconhecer suas medidas. Por esse motivo, 
o governo buscou reafirmar seu estatuto de poder ao fazer uso de 
ação repressora, estabelecida por meio da força.  
e) Incorreta. O Brasil, em 1879, ainda seguia um sistema de governo 
monárquico com o Imperador D. Pedro II que, segundo a Constituição 
de 1824, agregava para si os poderes Executivo e Moderador. 
 

 QUESTÃO 04  
Existe uma cultura política que domina o sistema e é fundamental para 
entender o conservadorismo brasileiro. Há um argumento, partilhado 
pela direita e pela esquerda, de que a sociedade brasileira é 
conservadora. Isso legitimou o conservadorismo do sistema político: 
existiriam limites para transformar o país, por que a sociedade é 
conservadora, não aceita mudanças bruscas. Isso justifica o caráter 
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vagaroso da redemocratização e da redistribuição da renda. Mas não 
é assim. A sociedade é muito mais avançada que o sistema político. 
Ele se mantém por que consegue convencer a sociedade de que é a 
expressão dela, de seu conservadorismo. 

NOBRE, M. Dois ismos que não rimam. Disponível em www.unicamp.br.  
Acesso em: 28 mar. 2014 (adaptado). 

 
A característica do sistema político brasileiro, ressaltada no texto, 
obtém sua legitimidade da 
a) dispersão regional do poder econômico. 
b) polarização acentuada da disputa partidária. 
c) orientação radical dos movimentos populares.  
d) condução eficiente das ações administrativas.  
e) sustentação ideológica das desigualdades existentes.  

 Resolução  Alternativa E 
A característica que o texto ressalta é o conservadorismo do sistema 
político brasileiro. O texto também afirma que a sociedade é menos 
conservadora que o sistema político. O enunciado exige que o aluno 
escolha entre as alternativas aquela que explica o que legitima esse 
conservadorismo, ou seja, o que o justifica, ou o faz ser considerado 
válido pelos cidadãos. Assim, poderia se colocar a questão da 
seguinte maneira: o que faz com que o conservadorismo do sistema 
político seja aceito pela sociedade brasileira, já que ela seria menos 
avessa a mudanças que ele? 
a) Incorreta, pois não é possível falar em dispersão regional do poder 
econômico no caso do Brasil. 
b) Incorreta. Não é possível relacionar a polarização acentuada da 
disputa partidária à aceitação e manutenção do conservadorismo do 
sistema político.  
c) Incorreta. No Brasil, costuma ser parte do discurso contra as 
mudanças sociais dizer que elas não acontecem devido a um excesso 
de radicalismo dos que as defendem. O texto está justamente 
afirmando que não é a sociedade brasileira que tem uma posição 
contrária a mudanças, mas o sistema político que reforça 
constantemente a impressão de que ela seria conservadora. 
d) Incorreta. É bastante questionável dizer que o Brasil tem como 
caraterística a alta eficiência da administração estatal, o que invalida a 
alternativa.  
e) Correta. A noção marxista de ideologia é frequentemente utilizada 
para explicar porque um grupo social aceita uma realidade que não 
sirva a seus interesses, ou mesmo o prejudica. Assim, para o texto, 
ainda que os indivíduos queiram mudanças e o fim de determinadas 
desigualdades, eles se encontram convencidos que essas mudanças 
não são possíveis. Essa convicção, que mantém os problemas e as 
desigualdades no Brasil, é reforçada constantemente pela atuação dos 
próprios agentes conservadores do sistema político, que a reforçam e 
se beneficiam dela. 
 

 QUESTÃO 05  
Compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge 
desde o nascimento da cidade na Grécia antiga: a redação das leis. 
Ao escrevê-las, não se faz mais que assegurar-lhe permanência e 
fixidez. As leis tornam-se bem comum, regra geral, suscetível de ser 
aplicada a todos da mesma maneira.  

VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1992 (adaptado). 

 
Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia antiga, ainda vigente 
no mundo contemporâneo, buscava garantir o seguinte princípio: 
a) Isonomia ─ igualdade de tratamento aos cidadãos.  
b) Transparência ─ acesso às informações governamentais.  
c) Tripartição ─ separação entre os poderes políticos estatais. 
d) Equiparação ─ igualdade de gênero na participação política.  
e) Elegibilidade ─ permissão para candidatura aos cargos públicos.  

 Resolução  Alternativa A 
a) Correta. Com origem do grego arcaico o termo reúne os termos 
“iso” (que pode ser entendido como igualdade) e “nomos”, o qual por 
sua vez pode ser interpretado como leis ou costumes. Neste sentido, o 
termo significa a igualdade das pessoas perante as leis e foi muito 
utilizado por intelectuais da época – como Heródoto e, posteriormente, 
Tucídides – como maneira de determinar uma forma de governo 
popular. 
b) Incorreta. Conforme podemos notar com uma leitura mais atenta, o 
texto acima aponta a associação dos adjetivos “permanência” e 
“fixidez”, mas nada que possa ser relacionado com o conceito de 
transparência. 

c) Incorreta. O Conceito de tripartição remete, na verdade, à proposta 
do intelectual iluminista Montesquieu (1689 – 1755), cuja ideia viria a 
servir de base para a formulação dos governos republicanos e 
parlamentares posteriores. 
d) Incorreta. Talvez a alternativa que mais possa ter levado a 
incorrerem no erro já que, sob uma leitura desatenta, o vestibulando 
poderia entendê-la como igualdade em um plano geral. Entretanto, 
conforme é apontado na alternativa, o termo se refere à igualdade 
entre gênero – homens e mulheres. Tal debate só viria a ser colocado 
em pauta, a partir do fim do século XIX, com o movimento organizado 
das sufragettes, o qual contou com enorme apoio das Trade Unions. 
e) Incorreta. Em momento algum o texto acima chega a sugerir outro 
tipo de ideia que não a importância de uma aplicação abrangente e 
igualitária das leis, cujo princípio se deu em meio ao nascimento da 
cidade na Grécia antiga.  
 

 QUESTÃO 06  
Pabayiotis Zavos “quebrou” o último tabu da clonagem humana ─ 
transferiu embriões para o útero de mulheres, que os gerariam. Esse 
procedimento é crime em inúmeros países. Aparentemente, o médico 
possuía um laboratório secreto, no qual fazia seus experimentos. Não 
tenho nenhuma dúvida de que uma criança clonada irá aparecer em 
breve. Posso não ser eu o médico que irá cria-la, mas vai acontecer”, 
declarou Zavos. “Se nos esforçarmos, podemos ter um bebê clonado 
daqui a um ano, ou dois, mas não sei se é o caso. Não sofremos 
pressão para entregar um bebê clonado ao mundo. Sofremos pressão 
para entregar um bebê clonado saudável ao mundo.” 

CONNOR, S. Disponível em: www.independent.co.uk. Acesso em: 14 ago. 2012 
(adaptado). 

A clonagem humana é um importante assunto de reflexão no campo 
da bioética que, entre outras questões, dedica-se a 
a) refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e os valores 
éticos do homem. 
b) legitimar o predomínio da espécie humana sobre as demais 
espécies animais no planeta.  
c) relativizar, no caso da clonagem humana, o uso dos valores de 
certo e errado, de bem e mal.  
d) legalizar, pelo uso das técnicas de clonagem, os processos de 
reprodução humana e animal. 
e) fundamentar técnica e economicamente as pesquisas sobre 
células-tronco para o uso em seres humanos.  

 Resolução  Alternativa A 
O enunciado pedia que o aluno escolhesse a alternativa que continha 
a melhor definição do campo de atuação da  Bioética. 
a) Correta. O campo da Bioética caracteriza-se justamente por levar a 
reflexão acerca dos valores que norteiam o comportamento humano, 
típica da Ética, para questões levantadas pela exploração científica 
das diversas formas de vida e seu funcionamento, característica da 
Biologia. 
b) Incorreta. A Bioética não se dedica a justificar o predomínio do 
homem sobre as demais espécies do planeta. A defesa desta noção é 
inclusive bastante controversa tanto do ponto de vista biológico (a 
ecologia aponta a necessidade da convivência e do respeito às 
diferentes formas de vida, de maneira a manter o equilíbrio dos 
sistemas de seres vivos) quanto filosófico (há diversas posições 
bastante críticas à noção de especismo, ou seja, à ideia de que os 
seres humanos teriam direito de submeter as demais espécies aos 
seus desejos e necessidades). 
c) Incorreta. A Bioética surge também a partir da necessidade de 
reflexão sobre as possíveis repercussões das novas tecnologias para 
os seres humanos, os limites morais e os valores envolvidos, mas não 
necessariamente relativiza estes valores.  
d) Incorreta. A alternativa não faz sentido. Legalizar uma prática 
significa fazer com que seja garantida por lei a autorização para 
realizá-la, não sendo possível dar conta deste processo social (tornar 
algo legal) utilizando uma técnica laboratorial como a de clonagem. 
e) Incorreta. A Bioética não é uma área do conhecimento que se 
dedica à fundamentar questões em termos econômicos e técnicos, 
mas sim a refletir e produzir discursos críticos sobre as repercussões 
morais de questões, mudanças e descobertas trazidas à tona pelo 
campo da Biologia. 
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 QUESTÃO 07  
Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o Sol, todo mundo sabe, está 
se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir 
ao pôr do sol. 

SAINT-EXUPÉRY, A. O Pequeno Príncipe. Rio de Janeiro: Agir, 1996. 
A diferença espacial citada é causada por qual característica física da 
Terra? 
a) Achatamento de suas regiões polares. 
b) Movimento em torno do seu próprio eixo. 
c) Arredondamento de sua forma geométrica. 
d) Variação periódica de sua distância do Sol. 
e) Inclinação em relação ao seu plano de órbita.  

 Resolução  Alternativa B 
a) Incorreta. O achatamento das regiões polares apesar de ter origem 
no movimento de rotação da Terra, não interfere na diferença horária 
entre as localidades da Terra. 
b) Correta. O movimento da Terra em torno do seu próprio eixo é 
chamado de “movimento de rotação”. Este movimento é responsável 
pela existência das diferentes horas na Terra. O sistema de fusos 
horários determina que a cada 15º de longitude os relógios devem ser 
alterados em uma hora, para mais (na direção leste) ou para menos 
(na direção oeste). Para estabelecer esse sistema, divide-se 360º 
(referente à circunferência terrestre) por 24 (referente ao tempo que a 
Terra demora para dar uma volta completa em torno de seu próprio 
eixo). Como resultado dessa divisão obtém-se a medida de um fuso 
horário: 15º de longitude. Considerando isso, quando é meio-dia (12h) 
nos Estados Unidos serão 18h na França, onde o sol estará se pondo, 
pois a França está situada à leste da América.  
c) Incorreta. O arredondamento da forma geométrica da Terra é 
determinante na distribuição de calor ao longo da superfície terrestre, 
ou seja, tal arredondamento explica a existência de regiões polares 
frias e tropicais quentes, porém não explica a existência a diferença 
horária entre Estados Unidos e França.  
d) Incorreta. A variação periódica da distância da Terra em relação ao 
sol tem origem na órbita elíptica da Terra e não interfere na diferença 
horária entre duas localidades. Ao longo de um ano, há um momento 
(em janeiro) de maior aproximação da Terra em relação ao sol – 
periélio – e outro momento (julho) de maior distanciamento – afélio. A 
distância Terra-Sol no periélio é de aproximadamente 147 milhões de 
km enquanto que no afélio é de aproximadamente de 152 milhões de 
km, verifica-se assim que a diferença entre esses dois momentos é 
muito pequena em termos astronômicos. Concluindo, a variação na 
distância da Terra em relação ao sol irá, somente, interferir muito 
pouco na temperatura da Terra determinando verões um pouco mais 
quentes no hemisfério sul. 
e) Incorreta. A inclinação da Terra em relação ao plano de órbita é da 
ordem de 23,5º e, aliado ao movimento de translação, é determinante 
na existência de diferentes estações ao longo de um ano. 
 

 QUESTÃO 08  
Uma norma só deve pretender validez quando todos os que possam 
ser concernidos por ela cheguem (ou possam chegar), enquanto 
participantes de um discurso prático, a um acordo quanto à validade 
dessa norma.  

HABERMAS, J. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1989. 

 
Segundo Habermas, a validez de uma norma deve ser estabelecida 
pelo(a): 
a) liberdade humana, que consagra a vontade. 
b) razão comunicativa, que requer um consenso. 
c) conhecimento filosófico, que expressa a verdade. 
d) técnica científica, que aumenta o poder do homem. 
e) poder político, que se concentra no sistema partidário. 

 Resolução  Alternativa B 
O enunciado pede que o aluno marque a alternativa que indica 
corretamente a partir do que se decide que uma norma é válida na 
perspectiva filosófica de Habermas. O texto de Habermas afirma que 
os sujeitos que vão ter suas vidas regidas pela norma devem, em 
primeiro lugar, poder opinar a respeito de sua validade; e, em segundo 
lugar, chegar a um acordo em relação a essa validade (é válida ou não 
é válida?). Assim, determinar a validade de uma norma significa: 
1) analisá-la de forma racional. 
2) ter garantido o direito de expressar sua análise e o espaço para 
fazê-lo. 

3) chegar num acordo em relação à validade da norma com os demais 
afetados por ela, o que significa buscar um consenso em relação à 
norma. 
Assim, não é através da adequação ao que propõe a filosofia, como 
diz a alternativa C, nem ao proposto pela técnica científica, como 
afirma a alternativa D, nem de acordo com a vontade humana 
consagrada pela liberdade, como propõe a alternativa A, que uma 
norma pode se pretender válida.  É sim através da análise da norma 
feita pela razão, porém não pela razão iluminista, mas pelo que 
Habermas nomeia de razão comunicativa: aquela que produz seus 
juízos através do diálogo ente os sujeitos e da busca do consenso 
entre eles, e não do julgamento interior de um único indivíduo. Além 
disso, a definição da validade da norma para Habermas também não 
se relaciona ao poder político partidário, como afirma a alternativa E, 
mas justamente indica a necessidade de um alargamento da política 
para além dos partidos e organizações tradicionais na busca do tal 
acordo indicado no texto do enunciado. 
 

 QUESTÃO 09  
O índio era o único elemento então disponível para ajudar o 
colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza 
tropical e, para tudo isso, deveria ser tratado como gente, ter 
reconhecidas sua inocência e alma na medida do possível. A 
discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos 
índios se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. Os 
padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a 
cobiça desenfreada dos colonos. 

CALDEIRA, J. A nação mercantilista. São Paulo: Editora 34, 1999 (adaptado). 
 

Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos 
indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação 
ao mundo indígena foi mediada pela 
a) demarcação do território indígena.  
b) manutenção da organização familiar.  
c) valorização dos líderes religiosos indígenas. 
d) preservação do costume das moradias coletivas.  
e) comunicação pela língua geral baseada no tupi.  

 Resolução  Alternativa E 
a) Incorreta. No período colonial ainda não havia a preocupação em 
demarcar os territórios indígenas. Embora existisse uma relação 
intensa de muitas tribos com os colonos e com jesuítas, a exploração 
do território brasileiro ainda estava longe de ser concluída e os 
invasores europeus não reconheciam as terras encontradas como 
pertencentes aos indígenas e sim a eles, dado o caráter etnocêntrico 
do processo de ocupação europeia no Brasil. 
b) Incorreta. A noção de família foi imposta, no Brasil colonial, pelos 
europeus em moldes cristãos. Dessa maneira não podemos medir a 
aproximação dos jesuítas com os indígenas por este fator. 
c) Incorreta. A liderança indígena era na maioria dos casos legitimada 
pelos habitantes originais do Brasil como um misto de poder guerreiro 
e místico, sendo assim os jesuítas não reconheciam tais autoridades e 
submetiam todos os membros da tribo a seu poder católico e 
europeizante. 
d) Incorreta. Todos os costumes indígenas são aos poucos alterados 
pelos jesuítas. Sendo assim, as habitações coletivas também são 
substituídas por moradias individuais ao longo da construção das 
missões. 
e) Correta. A ferramenta mais eficiente e que melhor evidencia a 
aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena é a língua 
geral, falada também pelos bandeirantes. A base para esta língua era 
o tupi, acrescido a vernáculos de português arcaico. Dessa forma, 
temos um dos únicos traços de rendição dos jesuítas à cultura 
indígena, aceita pelos padres para que fosse possível a comunicação 
inicial entre as partes. O fim último, no entanto, era fazer com que os 
indígenas aprendessem o português, embora tanto bandeirantes, 
como jesuítas tenham continuado a usar a língua geral por todo o 
período colonial, quando queriam conversar sem serem entendidos 
por estranhos que desconheciam tal língua. 
 

 QUESTÃO 10  
Estatuto da Frente Negra Brasileira (FNB) 

Art. 1º - Fica fundada nesta cidade de São Paulo, para se irradiar por 
todo o Brasil, a Frente Negra Brasileira, união política e social da 
Gente Negra Nacional, para a afirmação dos direitos históricos da 
mesma, em virtude da sua atividade material e moral no passado e 
para reivindicação de seus direitos sociais e políticos, atuais, na 
Comunhão Brasileira.  

Diário Oficial do Estado de São Paulo, 4 nov. 1931. 
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Quando foi fechada pela ditadura do Estado Novo, em 1937, a FNB 
caracterizava-se como uma organização 
a) política, engajada na luta por direitos sociais para a população 
negra no Brasil. 
b) beneficente, dedicada ao auxílio dos negros pobres brasileiros 
depois da abolição.  
c) paramilitar, voltada para o alistamento de negros na luta contra as 
oligarquias regionais.  
d) democrático-liberal, envolvida na Revolução Constitucionalista 
conduzida a partir de São Paulo.  
e) internacionalista, ligada à exaltação da identidade das populações 
africanas em situação de diáspora.  

 Resolução  Alternativa A 
a) Correta. Fundada em setembro de 1931, a Frente Negra Brasileira 
contava com a participação colaborativa de outras associações e 
deixava clara, para si, a missão de defender e reivindicação a 
integridade do cidadãos brasileiros negros. 
b) Incorreta. Pautada no objetivo de constituir uma nova imagem 
a respeito do cidadão negro, a FNB apresentou iniciativas que, na 
verdade estavam relacionadas à educação e entretenimento, 
assim como discussões políticas de entre seus membros. 
c) Incorreta. Apesar da mentalidade militarista que marcou todo o 
período Entre-Guerras, conforme dissemos, o foco desta organização 
estava na cultura e consciência política de grupo. 
d) Incorreto. Segundo a Mestre em História Cultural pela 
Universidade de Brasília (UnB), especialista em docência de História e  
Cultura africanas pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), no 
artigo “’MORTE À RÉ...PÚBLICA’ – FRENTE NEGRA BRASILEIRA: 
MONARQUISMO PAULISTA NO SÉCULO XX”,  o movimento da FNB 
tinha tendências políticas para o monarquismo e via a república como 
desmoralizadora e propícia ao anarquismo. 
e) Incorreto. No sentido contrário do apontado pela alternativa, este 
grupo apresentava, na verdade, fortes aspectos de regionalismo em 
seu discurso. 
 

 QUESTÃO 11  
No século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados no centro das 
cidades é causa da especialização dos bairros e de sua diferenciação 
social. Muitas pessoas, que não têm meios de pagar os altos aluguéis 
dos bairros elegantes, são progressivamente rejeitadas para a 
periferia, como os subúrbios e os bairros mais afastados.  

RÉMOND, R. O século XIX. São Paulo: Cultrix, 1989 (adaptado). 
 
Uma consequência geográfica do processo socioespacial descrito no 
texto é a 
a) criação de condomínios fechados de moradia. 
b) decadência das áreas centrais de comércio popular. 
c) aceleração do processo conhecido como cercamento.  
d) ampliação do tempo de deslocamento diário da população.  
e) contenção da ocupação de espaços sem infraestrutura.  

 Resolução  Alternativa D 
a) Incorreta. A criação dos condomínios fechados está associada a 
uma busca por segurança e melhoria da qualidade de vida das 
populações mais abastadas. Embora a maioria desses condomínios 
esteja localizada nas regiões periféricas, não se pode dizer que sejam 
consequência da periferização, são apenas uma das formas pela qual 
essa periferização ocorre. 
b) Incorreta. Uma tendência da decadência das áreas centrais é o 
aumento do comércio popular nessas áreas (outrora centralizadoras 
dos principais serviços e comércio). Isso se dá, pois o crescimento 
urbano gera a criação de vários subcentros, com as dispersão das 
atividades econômicas.  
c) Incorreta. O “processo de cercamento” citado no texto deve fazer 
referência ao início do estabelecimento das “paisagens de defesa” 
(instalação de muros altos, cercas e proliferação dos equipamentos de 
segurança nas residências e condomínios). Atualmente, esse tipo de 
paisagem está bastante presente nas grandes cidades, sendo mais 
visíveis e expressivos nos condomínios fechados da periferia. No 
entanto, a proliferação desse tipo de cercamento é devido ao aumento 
da violência urbana, numa busca por segurança, não sendo 
consequência da periferização. 
d) Correta. O processo de periferização das grandes cidades está 
associada ao crescimento da população urbana, além de um intenso 
processo de especulação imobiliária. Esse processo, denominado 
urban sprawl ou espraiamento urbano, leva a população a uma 
hipermobilidade, com o aumento constante do tempo de deslocamento 
diário, sobretudo nos percursos casa-trabalho. 

e) Incorreta. A periferização das grandes cidades, como o próprio 
texto já diz, sobretudo quando se refere à população de baixa renda, é 
fruto do alto valor das propriedades nas regiões mais centrais, 
associado a um processo de especulação imobiliária. O aumento dos 
bairros de baixa renda nas regiões mais periféricas não está 
associada, portanto, a qualquer tipo de política de contenção de 
ocupação de espaços sem infraestrutura, tanto que uma grande 
parcela da população urbana (principalmente nos países 
subdesenvolvidos) reside em áreas de risco e/ou irregulares.  
 

 QUESTÃO 12  
Três décadas ─ de 1884 a 1914 ─ separaram o século XIX ─ que 
terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o 
surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa ─ do 
século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período 
do Imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos 
acontecimentos empolgantes na Ásia e na África.  

ARENDT, H. As origens do totalitarismo. São Paulo: Cia. Das Letras, 2012. 
 
O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira 
Grande Guerra na medida em que 
a) difundiu as teorias socialistas 
b) acirrou as disputas territoriais. 
c) superou as crises econômicas. 
d) multiplicou os conflitos religiosos.  
e) conteve os sentimentos xenófobos. 

 Resolução  Alternativa B 
a) Incorreta. As teorias socialistas, embora viessem ganhando 
importância na época citada, não moldaram as ações dos governos 
europeus em relação à expansão territorial. Os valores difundidos pelo 
processo descrito são outros, como o poder aristocrático, a 
industrialização e o darwinismo social.   
b) Correta. O avanço industrializante da Europa no século XIX, 
caracterizado pela Segunda Revolução Industrial, levou à necessidade 
de novos mercados. Como a América tinha acabado de passar por 
processos de independência e contava com a proteção forçada pelos 
Estados Unidos (Doutrina Monroe), esgotada por séculos de 
colonização do século XVI ao XIX, não representava uma opção para 
o neocolonialismo. Sendo assim, o olhar da Europa sobre África e Ásia 
foi inevitável no contexto da disputa por novas colônias. Enquanto isso 
na Europa reinava o espírito da Belle Époque, ou seja, a euforia em 
relação ao luxo e ao entretenimento urbano, a calma e a tranquilidade 
dos ambientes bucólicos sustentados na crença da população em 
relação à verônica força da indústria europeia. 
Disso resultou a chamada Paz Armada, período caracterizado pela 
corrida armamentista e pela defesa tensa de cada novo território 
conquistado. Curiosamente, a Europa acreditava que haveria mais paz 
quanto mais preparados para a guerra os países estivessem. Muitos 
historiadores usam a imagem da Europa como um grande barril de 
pólvora, prestes a explodir, por conta das tensões geradas pelo 
processo de expansão. 
O resultado parecia inevitável. A Primeira Guerra Mundial, como 
afirma a autora no excerto da questão, inicia em 1914, justamente 
como fruto da corrida por novas colônias, que envolveu até mesmo as 
regiões dos Bálcãs, pertencentes por longo tempo ao Império Turco e 
que desde fins do século XIX apresentava desejos de emancipação. 
Ao intervir nesse processo, disputando a influência sobre cada uma 
dessas regiões é que o Império Austro-Húngaro deflagra a guerra, que 
rapidamente envolve as outras grandes potências interessadas.  
c) Incorreta. As crises econômicas existentes passaram por um 
período mais estável durante as primeiras ondas de expansão, mas 
estavam longe de serem resolvidas e acabaram se agravando com a 
advento da Primeira Guerra Mundial, levando à destruição do parque 
industrial da maioria dos países europeus que, inclusive, necessitaram 
de ajuda norte-americana para a reconstrução. Sendo assim, 
aconteceu o contrário do que afirma a alternativa. 
d) Incorreta. Não há conflitos religiosos expressivos a ponto de 
concorrer com os atritos em decorrência da expansão territorial no 
período. 
e) Incorreta. Devido ao Darwinismo Social, principal doutrina usada 
para justificar a crença na superioridade europeia, as ações 
afirmativas em relação à inferioridade dos povos dominados pelos 
europeus no contexto do neocolonialismo, aumentaram. Dentre suas 
manifestações está a xenofobia, que, portanto, aumentou ao contrário 
do que afirma a alternativa. 
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 QUESTÃO 13  
Alguns dos desejos são naturais e necessários; outros, naturais e não 
necessários; outros, nem naturais nem necessários, mas nascidos de 
vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor se não satisfeitos não 
são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, 
quando é difícil obter sua satisfação ou parecerem geradores de dano.  

EPICURO DE SAMOS. Doutrinas principais. In: SANSON, V. F. Textos 
de filosofia. Rio de Janeiro: Eduff, 1974. 

 
No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim 
a) alcançar o prazer moderado e a felicidade.  
b) valorizar os deveres e as obrigações sociais.  
c) aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação.  
d) refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade.  
e) defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber.  

 Resolução  Alternativa A 
O excerto de Epicuro fala dos tipos de desejos humanos. Seu 
raciocínio demonstra que para refletir sobre os desejos, podemos 
primeiro responder à pergunta: se eu não realizar esse desejo, vou 
sentir dor? Caso a resposta seja não, Epicuro afirma que somos 
perfeitamente capazes de controlar o impulso de realizar o desejo, se 
ele for causar danos ou se ele for difícil de satisfazer. Assim, o excerto 
mostra a importância que o filósofo dá à análise ponderada dos 
desejos a serem satisfeitos, de acordo principalmente com as 
consequências que sua satisfação ou não satisfação trarão ao sujeito 
que deseja e realiza. Tal discernimento está no cerne da teoria de 
Epicuro, que coloca a busca do prazer e da felicidade como sentido da 
vida humana. Esta teoria enfatiza, no entanto, que o prazer em 
questão não pode ser a mera satisfação irrestrita das vontades 
humanas, mas o prazer do sábio, caracterizado pela moderação, pelo 
controle das emoções e por evitar os excessos, sendo, portanto, 
correta a alternativa A e incorreta a alternativa C. A alternativa D 
contradiz um princípio básico do epicurismo, que é justamente a ideia 
de que os deuses vivem num mundo perfeito, não se ocupando das 
irrelevantes questões humanas. O texto não fala dos deveres e 
obrigações sociais, nem da posição do epicurismo sobre o saber, 
sendo inadequadas à resposta portanto as alternativas B e E. 
 

 QUESTÃO 14  

 
SANZIO, R. Detalhe do afresco A Escola de Atenas. Disponível em: 

http://fil.cfh.ufsc.br. Acesso em: 20 mar. 2013. 
 

No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o 
alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma 
instância na qual o homem descobre a 
a) suspensão do juízo como reveladora da verdade. 
b) realidade inteligível por meio do método dialético.  
c) salvação da condição mortal pelo poder de Deus.  
d) essência das coisas sensíveis no intelecto divino.  
e) ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade.  

 Resolução  Alternativa B 
A teoria das ideias de Platão aponta para a existência de dois mundos: 
o mundo sensível, composto pelo que seríamos capazes de apreender 
com nosso sentidos, e o mundo inteligível, ou mundo das ideias, em 
que estariam as formas perfeitas e ideais, ou seja, as essências que 
definiriam os seres. Por exemplo, somos capazes de apreender com 
nosso sentidos diversos tipos de cadeiras diferentes, mas há uma 
série de características que definem o que significa ser uma cadeira. 
Esse conjunto de características corresponde à ideia de cadeira, que 

estaria no mundo inteligível de Platão. O processo de conhecimento 
foi ilustrado por Platão através de seu mito da caverna. Para ele, o 
conhecimento ocorre quando o homem é capaz de vislumbrar o 
mundo intelígivel, livrando-se das falsas impressões dos sentidos e 
opiniões do mundo sensível, o que só é possível através da filosofia, 
ou, mais precisamente, da dialética. Assim, a alternativa correta é a B, 
pois na imagem o personagem faz referência a este mundo superior 
com seu gesto. As alternativas C e D associam o conhecimento a 
Deus, o que não é cabível quando se trata de teoria platônica antiga, 
já que o cristianismo só surgiu séculos após a existência deste 
filósofo. A alternativa E contradiz a teoria platônica, uma vez que 
afirma que o conhecimento se daria através da sensibilidade, e Platão 
afirma que para chegar ao conhecimento os sentidos devem ser 
superados. Por fim, a suspensão de juízo é um conceito caro aos 
céticos gregos antigos, não à platônica, o que invalida a alternativa A.  
 

 QUESTÃO 15  
Os dois principais rios que alimentavam o Mar de Aral, Amurdarya e 
Sydarya, mantiveram o nível e o volume do mar por muitos séculos. 
Entretanto, o projeto de estabelecer e expandir a produção de algodão 
irrigado aumentou a dependência de várias repúblicas da Ásia Central 
da irrigação e monocultura. O aumento da demanda resultou no 
desvio crescente de água para a irrigação, acarretando redução 
drástica do volume de tributários do Mar de Aral. Foi criado na Ásia 
Central um novo deserto, com mais de 5 milhões de hectares, como 
resultado da redução em volume.  

TUNDISI, J.G. Águia no século XXI: enfrentando a escassez.  
São Carlos: Rima, 2003. 

A intensa interferência humana na região descrita provocou o 
surgimento de uma área desértica em decorrência da 
a) erosão. 
b) salinização. 
c) laterização.  
d) compactação. 
e) sedimentação.  

 Resolução  Alternativa B 
a) Incorreta. O processo de erosão consiste na retirada e transporte 
de sedimentos das rochas e do solo. O desvio dos rios tributários do 
Mar de Aral para a irrigação de plantações de algodão interferiu no 
processo erosivo, contudo não é isto que explica o surgimento de uma 
área desértica mas sim o aumento da concentração de sal.  
b) Correta. O processo de salinização consiste no aumento de 
concentração de sal no solo decorrente de práticas agrícolas 
inadequadas em áreas tropicais, áridas ou semiáridas, sendo um bom 
exemplo o desvio das águas dos tributários do Mar de Aral citada pelo 
texto introdutório da questão. O desvio das águas dos rios Amu Dária 
e Syr Dária foi realizada pela União Soviética durante o período da 
Guerra Fria com o intuito de possibilitar a irrigação das plantações, 
principalmente as de algodão, em áreas semiáridas com vistas a 
fornecer matéria prima para as indústrias têxteis que produziam fardas 
para o exército soviético. Tal ação diminuiu a quantidade de água que 
chegava no Mar de Aral. Como o clima da região é semiárido, a 
evaporação da água do Mar passou a ser maior do que a quantidade 
de água doce que chegava no mar levando à diminuição da área do 
Mar e ao aumento na quantidade de sal, causando um dos maiores 
impactos ambientais decorrentes da ação antrópica. 
c) Incorreta. O processo de laterização consiste no aumento da 
concentração de Ferro e Alumínio nas camadas superiores do solo e é 
comum em áreas tropicais onde o solo apresenta-se com bastante 
profundidade, decorrente do intenso processo de intemperismo 
químico aliado à grande quantidade de precipitação. Não é este o 
caso da região descrita pelo texto – região temperada. 
d) Incorreta. O processo de compactação do solo decorre do uso 
intensivo de maquinário agrícola ou do pisoteio do gado. Tais 
atividades não eram comuns na área destacada pelo texto. 
e) Incorreta. O processo de sedimentação, que consiste no acúmulo 
de sedimentos em determinadas áreas, não resulta na formação de 
desertos. 
 

 QUESTÃO 16  
É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do 
próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, 
qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma 
gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma 
daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. 
 

SILVA, F. L. Descartes: a metafísica da modernidade. 
São Paulo: Moderna, 2001 (adaptado). 



 
 

 

  (19) 3251-1012 O ELITE RESOLVE ENEM 2014 – CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA 
 

6 
 

Apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da 
filosofia cartesiana tem caráter positivo por contribuir para o(a)  
a) dissolução do saber científico. 
b) recuperação dos antigos juízos. 
c) exaltação do pensamento clássico. 
d) surgimento do conhecimento inabalável. 
e) fortalecimento dos preconceitos religiosos. 

 Resolução  Alternativa D 
A prática da dúvida sistemática é preceito central do método 
cartesiano. Assim, o pensamento de Descartes acaba por entrar em 
choque com maneiras de pensar que se ancorem em dogmas, o que 
elimina a alternativa E, e terá uma postura crítica também em relação 
às tradições a aos cânones do pensamento, o que invalida as 
alternativas B e C. Além da prática da dúvida, no entanto, é um dos 
pressupostos da teoria do conhecimento de Descartes que seja  
possível chegar à verdade, ainda que ela possa ser provisória por 
estar sempre sob a  perspectiva de ser questionada, o que torna a 
incorreta alternativa A e correta a alternativa D. 
 

 QUESTÃO 17  

 
NEVES, E. Engraxate. Disponível em: www.grafar.blogspot.com.  

Acesso em: 15 fev. 2013. 
Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do 
trabalho, a representação contida no cartum é caracterizada pelo 
pessimismo em relação à 
a) ideia de progresso. 
b) concentração do capital. 
c) noção de sustentabilidade. 
d) organização dos sindicatos. 
e) obsolescência dos equipamentos. 

 Resolução  Alternativa A 
a) Correta. O desenvolvimento da tecnologia na produção industrial 
vem sendo marcada pelo aumento da automação dos processos, o 
que aumenta a produtividade e lucratividade, mas gera desemprego 
estrutural. Assim sendo, a ideia de progresso traz consigo um 
pessimismo inerente, pois os avanços tecnológicos e de 
desenvolvimento econômico, também levam ao aumento do 
desemprego estrutural e da desigualdade. 
b) Incorreta. O advento e desenvolvimento constante da tecnologia de 
produção permite um aumento da lucratividade e gera maior 
concentração de capital, no entanto, não se pode dizer que há um 
pessimismo relativo a isso expresso pela charge. 
c) Incorreta. A noção de sustentabilidade está associada à ideia de 
promover o desenvolvimento sem prejudicar as gerações futuras. Não 
há nenhum elemento na charge que remeta a essa noção.  
d) Incorreta. A charge faz referência ao aumento da automação e o 
consequente desemprego estrutural. Assim sendo, não haveria um 
pessimismo sobre a organização dos sindicatos, que aumentaria o 
poder de luta por direitos da classe trabalhadora. Vale ressaltar que 
uma das tendências do atual processo produtivo é a flexibilização do 
trabalho e o enfraquecimento dos sindicatos.  
e) Incorreta. A charge faz referência ao aumento da automação 
industrial, esse processo vem sendo marcado por uma modernização 
cada vez maior dos equipamentos. O cuidado com as máquinas pode 
ser notado na própria charge, onde o trabalhador é engraxate de um 
robô, ou seja, não há um pessimismo quanto a uma possível 
obsolescência dos equipamentos. 
 
 
 
 

 QUESTÃO 18  
Ao deflagrar-se a crise mundial de 1929, a situação da economia 
cafeeira se apresentava como se segue. A produção, que se 
encontrava em altos níveis, teria que seguir crescendo, pois os 
produtores haviam continuado a expandir as plantações até aquele 
momento. Com efeito, a produção máxima seria alcançada em 1933, 
ou seja, no ponto mais baixo da depressão, como reflexo das grandes 
plantações de 1927-1928. Entretanto, era totalmente impossível obter 
crédito no exterior para financiar a retenção de novos estoques, pois o 
mercado internacional de capitais se encontrava em profunda 
depressão, e o crédito do governo desaparece com a evaporação das 
reservas.  

FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. São Paulo:  
Cia. Editora Nacional, 1997 (adaptado). 

Uma resposta do Estado brasileira à conjuntura economia mencionada 
foi o (a) 
a) atração de empresas estrangeiras. 
b) reformulação do sistema fundiário. 
c) incremento da mão de obra imigrante.  
d) desenvolvimento de política industrial. 
e) financiamento de pequenos agricultores.  

 Resolução  Alternativa D 
a) Incorreta. O projeto econômico de Getúlio Vargas, presidente do 
Brasil pelos quinze anos iniciados logo após a Crise de 1929, era 
nacionalista e seu governo é marcado, portanto, pela luta contra as 
multinacionais e pela regulamentação da remessa de lucros por 
aquelas que já estavam no Brasil antes de seu governo. 
b) Incorreta. O sistema fundiário no Brasil continuou mantendo suas 
bases latifundiário-oligárquicas já que Vargas, embora tenha 
apresentado ideias novas com a Aliança Liberal, mantinha o chamado 
“Estado de Compromisso”, onde garantia a continuidade do poder 
local na área rural. No cenário da Crise de 1929, portanto, qualquer 
alteração no sistema de distribuição de terras seria impensado. 
c) Incorreta. A política de Vargas em relação à imigração era de 
proibir ou pelo menos dificultar a vinda de imigrantes, fato comprovado 
pelo decreto de 1930 a esse respeito. Além disso, outros fatores 
contribuíram para o declínio da imigração, tais como a migração entre 
países europeus e a própria Crise de 1929. 
d) Correta. A Era Vargas é marcada justamente por um empenho 
maior em concretizar um projeto industrial nacionalista para o Brasil do 
que qualquer outro verificado até então. Tal projeto tem seu auge em 
1941 quando, a partir de empréstimos dos Estados Unidos, Vargas 
consegue os recursos para a concretização dos ideias 
industrializantes estatais, tais como, para citar alguns exemplos a 
construção da Companhia Siderúrgica Nacional (1941), A Companhia 
Vale do Rio Doce (1942), a Fábrica Nacional de Motores (1943), a 
Companhia Nacional de Álcalis (1943) e a Companhia Hidroelétrica do 
São Francisco (1945). Assim, a industrialização foi o caminho adotado 
para a Crise de 1929 pelo Brasil, justificando esta alternativa. 
e) Incorreta. Dada a magnitude do projeto econômico de Vargas, bem 
como o Estado de Compromisso com os latifundiários, os pequenos 
agricultores não eram alvo da política econômica do governo, 
mantendo-se neste sentido, quando muito, com pequenos subsídios 
pontuais nas épocas de seca (principalmente 1932 e 1942) 
eventualmente concedidos pelo governo, mas que não são suficientes 
para caracterizar uma ação direcionada a este setor. 
 

 QUESTÃO 19  

 
PAIVA, M. Disponível em: www.redes.unb.br. Acesso em: 25 maio 2014. 
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A discussão levantada na charge, publicada logo após a promulgação 
da Constituição de 1988, faz referência ao seguinte conjunto de 
direitos: 
a) Civis, como o direito à vida, à liberdade de expressão e à 
propriedade. 
b) Sociais, como direito à educação, ao trabalho e à proteção à 
maternidade e à infância. 
c) Difusos, como direito à paz, ao desenvolvimento sustentável e ao 
meio ambiente saudável. 
d) Coletivos, como direito à organização sindical, à participação 
partidária e à expressão religiosa. 
e) Políticos, como o direito de votar e ser votado, à soberania popular 
e à participação democrática. 

 Resolução  Alternativa B 
Os argumentos apresentados na charge nos induzem a pensarmos 
sobre as diferenças existentes entre os direitos civis e sociais. 
A princípio devemos nos lembrar que os direitos civis são direitos 
reservados aos cidadãos pertencentes a estados modernos, livres e 
democráticos, nascidos ou reestruturados à luz do iluminismo filosófico 
e político, e que são parte dos atuais direitos humanos. Os direitos 
civis derivam dos direitos humanos, e pressupõem prerrogativas de 
liberdade individual, direito à propriedade, direito de livre expressão, 
direito à liberdade de profissão de fé, bem como o direito de ir e vir. 
Tais direitos derivam de argumentos filosóficos como os defendidos 
pelo Iluminista John Locke (1632–1704), que dizia em sua obra “Dois 
tratados sobre o governo”i que os direitos à vida, liberdade e 
propriedade deveriam ser convertidos em direitos civis e protegidos 
pelo estado como parte de um contrato social. 
Os direitos sociais são exatamente parte desta ação do estado em 
direção à proteção e cumprimento destes direitos amplos. Podemos 
então dizer que os direitos sociais são menos filosóficos e mais 
práticos, aparecem traduzidos na constituição brasileira como o 
conjunto de direitos que possibilitam melhores condições de vida aos 
homens, garantindo a equalização de situações sociais desiguais, 
permitindo assim que todos tenham as condições necessárias para ter 
assegurados seus direitos civis plenos. 

 

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição”. 

 
a) Incorreta. Os direitos civis são direitos plenos que norteiam os 
direitos Humanos e nossa constituição. 
b) Correta. Os direitos sociais permitem a existência plena civil, 
política e humana, uma vez que todos teriam assegurada através 
deles a igualdade social plena. 
c) Incorreta. Os direitos difusos são definidos na constituição 
brasileira como os direitos de todos, indivisíveis e que não podem ser 
mensurados e quantificados individualmente (exemplo: direito a um 
meio ambiente equilibrado) e cujos prejuízos de uma eventual 
reparação de dano não podem ser individualmente calculados. A 
Charge não menciona um direito tão genérico como este. 
d) Incorreta. Os direitos coletivos trazem em si a ideia de coletividade 
em que todos partilham de uma mesma situação jurídica. A charge 
também não remete a isto. 
e) Incorreta. A charge não parte da discussão do direito ao exercício 
político (votar ou ser votado, por exemplo). 
1 LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998 
 

 QUESTÃO 20  
Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, 
reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos 
os perigos que se apresentam em sua peregrinação; tanto mais que 
há tantos outros acidentes que diariamente podem aí ocorrer que seria 
coisa pavorosa àqueles que aí navegam querer pô-los todos diante 
dos olhos quando querem empreender suas viagens. 

J. P. T. Histoire de plusieurs voyages aventureux. 1600. In: DELUMEAU, J. História 
do medo no Ocidente: 1300-1800. São Paulo: Cia. das Letras, 2009 (adaptado). 

Esse relato, associado ao imaginário das viagens marítimas da época 
moderna, expressa um sentimento de 
a) gosto pela aventura. 
b) fascínio pelo fantástico. 
c) temor do desconhecido. 
d) interesse pela natureza. 
e) purgação dos pecados. 

 Resolução  Alternativa C 
a) Incorreta. Em momento algum o documento citado apresenta 
qualquer tipo de adjetivo ou termo que venha a enaltecer a prática 
aventureira. 
b) Incorreta. Apesar de constar como parte intrínseca à mentalidade 
do período, a narrativa fantástica causava maior temor do que fascínio 
entre estas pessoas, para quem a religião era tida como pilar para 
compreender a realidade. 
c) Correto. A análise dos documentos deste período permitiu aos 
historiadores estabelecer o consenso a respeito do enorme temor que 
este mundo desconhecido exercia sobre o homem europeu moderno. 
Algo que é reforçado pelo próprio texto que ao afirmar que “seria coisa 
pavorosa àqueles que aí navegam querer pô-los todos diante dos 
olhos quando querem empreender suas viagens.” defende que os 
aventureiros devem evitar pensar em tais ideias. 
d) Incorreta. Em momento algum o texto apresenta qualquer tipo de 
palavra que possa sugerir tal ideia. 
e) Incorreta. Apesar de ser parte presente na mentalidade cristã do 
homem moderno, é necessário entender que tal discurso não se 
encontra presente no relato citado. 
 

 QUESTÃO 21  
TEXTO I 
 Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como 
alguém que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como um 
inútil; nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por 
nós mesmos na crença de que não é o debate que é empecilho à 
ação, e sim o fato de que não se estar esclarecido pelo debate antes 
de chegar a hora da ação. 

TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. Brasilía: UnB, 1987 (adaptado). 
 
TEXTO II 
 Um cidadão integral pode ser definido por nada mais nada 
menos que pelo direito de administrar justiça e exercer funções 
públicas; algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de 
exercício, de tal modo que não podem de forma alguma ser exercidas 
duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de 
certos intervalos de tempo prefixados.  

ARISTÓTELES. Política. Brasília: UnB, 1985. 
 
Comparando os textos I e II, tanto para Tucídides (no século V a.C.) 
quanto para Aristóteles (no século IV a.C.), a cidadania era definida 
pelo(a) 
a) prestígio social.  
b) acúmulo de riqueza. 
c) participação política. 
d) local de nascimento. 
e) grupo de parentesco.  

 Resolução  Alternativa C 
a) Incorreta. Embora o prestígio social influísse na candidatura de um 
cidadão grego a cargos políticos, não pode ser considerado como fator 
definidor da cidadania. 
b) Incorreta. O acúmulo de riquezas não era um fator levado em 
conta na definição da cidadania, segundo os princípios da Grécia 
Antiga e por conseguinte em Atenas. Lembramos que pertencer ao 
grupo dos eupátridas não significa ser rico, pois a noção de riqueza 
pautada no acúmulo pecuniário é um conceito posterior. 
c) Correta. Os autores citados tratam como o fator mais importante 
para a cidadania, a participação política. Além do que está expresso 
no texto, sabemos que os cidadãos atenienses tinham na Assembleia 
a força administrativa. Para que o sistema funcionasse era necessária 
a participação dos cidadãos, que, no entanto, não eram a totalidade da 
população, mas sim uma minoria. 
d) Incorreta. Embora o local de nascimento fosse um dos fatores 
definidores da cidadania, os autores não abordam essa questão nos 
excertos. 
e) Incorreta. O grupo de parentesco, ou seja, a família à qual pertence 
um membro da sociedade, era um fator definidor de cidadania. Por 
exemplo, só era considerado cidadão o homem pertencente a uma 
família eupátrida. Assim, escravos e homens livres oriundos de 
famílias pertencentes a outros estratos sociais não eram considerados 
cidadãos. De qualquer forma, os autores não contemplam tal questão 
nos excertos apresentados, se atendo apenas à participação política 
que figura no item C. 
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 QUESTÃO 22  
Antes de o sol começar a esquentar as terras da faixa ao sul do Saara 
conhecida como Sahel, duas dezenas de mulheres da aldeia de 
Widou, no norte do Senegal, regam a horta cujas frutas e verduras 
alimentam a população local. É um pequeno terreno que, visto do céu, 
forma uma mancha verde ─ um dos primeiros pedaços da “Grande 
Muralha Verde”, barreira vegetal que se estenderá por 7000 km do 
Senegal ao Djibuti, e é parte de uma plano conjunto de vinte países 
africanos.  

GIORGI, J. Muralha Verde. Folha de S. Paulo. 20 maio 2013 (adaptado). 
 
O projeto ambiental descrito proporciona a seguinte consequência 
regional imediata: 
a) Facilita as trocas comerciais.  
b) Soluciona os conflitos fundiários. 
c) Restringe a diversidade biológica.  
d) Fomenta a atividade de pastoreio. 
e) Evita a expansão da desertificação. 

 Resolução  Alternativa E 
O texto cita um projeto desenvolvido pela UA - União Africana e 
apoiado pela ONU - Organização das Nações Unidas, o projeto 
Grande Muralha Verde, no qual o principal objetivo consiste em plantar 
árvores em uma longa faixa do Sahel africano para conter a expansão 
do mais extenso deserto quente do mundo – o Saara.  
a) Incorreta. O objetivo principal inicial não é o de fomentar ou facilitar 
trocas comercias, mas sim conter o avanço da desertificação da região 
do Sahel. 
b) Incorreta. O projeto não visa administrar as tensões fundiárias e os 
conflitos no campo e sim conter o avanço da desertificação. 
c) Incorreta. O replantio pressupõe reconstruir parte da diversidade 
natural biológica da região perdida com o desmatamento. 
d) Incorreta. O projeto não visa incentivar ou fomentar as atividades 
de pastoreio na região mas sim conter o avanço da desertificação. 
e) Correta. O projeto visa conter o avanço da desertificação a partir do 
replantio de uma extensa faixa vegetal que serviria para conter o 
avanço da aridez. 
 

 QUESTÃO 23  

 
Fon-fonl, ano IV, n.36, 3 set. 1910. Disponível em: objdigital.bn.br. Acesso em: 4 abr. 2014. 

 

A charge, datada de 1910, ao retratar a implantação da rede telefônica 
no Brasil, indica que esta 
a) permitiria aos índios se apropriarem da telefonia móvel. 
b) ampliaria o contato entre a diversidade de povos indígenas. 
c) faria a comunicação sem ruídos entre grupos sociais distintos. 
d) restringiria a sua área de atendimento aos estados do norte do país. 
e) possibilitaria a integração das diferentes regiões do território 
nacional.  

 Resolução  Alternativa E 
a) Incorreta. As políticas nacionais deste período eram excludentes 
com relação aos índios, os quais tinham apenas um pobre estereótipo 
de sua imagem representado na charge. Algo que ganhava ainda mais 
força, quando relacionado com a perspectiva do darwinismo social 
(desenvolvida na Europa por H. Spencer e disseminada no país por 
intelectuais como Conde Gobineau) e suscitava a noção destes povos 
como inferiores à cultura europeizada, importada pelas elites 
brasileiras. 
b) Incorreta. Conforme dissemos, a exclusão dos ameríndios no 
processo de desenvolvimento social e econômico do país terminam 
por deixar de lado tal tipo de possibilidade. 
c) Incorreta. Nesta alternativa a concepção do termo “ruído” não fica 
muito claro, já que pode ser entendido como o ruído resultante da 

instalação física do dispositivo, assim como problemas na 
apresentação de conceitos claros entre personagens de diferentes 
grupos sociais. De qualquer forma, nenhuma das duas concepções se 
aplica à interpretação da charge, na qual não há elementos capazes 
de propiciar a ideia de problemas de comunicação. 
d) Incorreta. Tal fato não se aplica, já que em um dos braços dos 
ameríndio representado é possível notar a referência à região sul do 
país e a Bacia do Prata. 
e) Correta. A presença de fios que ligam os extremos do corpo deste 
gigante indígena – que representa o vasto território brasileiro – reforça 
a ideia de que estas novas redes de comunicação chegavam com 
objetivo de viabilizar uma maior comunicação entre regiões que 
estavam separadas pelas grandes extensões de terra no Brasil. 
 

 QUESTÃO 24  
Sou uma pobre e velha mulher, 
Muito ignorante, que nem sabe ler.  
Mostram-me na igreja da minha terra 
Um Paraíso com harpas pintado 
E o inferno onde fervem almas danadas, 
Um enche-me de júbilo, o outro me aterra.  

VILLON, F. In: GOMBRICH, E. História da arte. Lisboa: LTC, 1999. 
 
Os versos do poeta francês François Villon fazem referência às 
imagens presentes nos templos católicos medievais. Nesse contexto, 
as imagens eram usadas com o objetivo de 
a) refinar o gosto dos cristãos. 
b) incorporar ideais heréticos. 
c) educar os fiéis através do olhar. 
d) divulgar a genialidade dos artistas católicos. 
e) valorizar esteticamente os templos religiosos. 

 Resolução  Alternativa C 
a) Incorreta. Durante a Idade Média não é intenção da Igreja Católica 
refinar o gosto artístico dos fiéis, até porque nesse sentido a arte 
defendida pela Igreja deve ser anônima e voltada aos princípios do 
Teocentrismo. Nesse sentido pintura, escultura e música devem 
atender apenas à contemplação divina e não devem ser em si o objeto 
de contemplação. 
b) Incorreta. As heresias são todas as ideias e ações que vão contra 
o dogma da Igreja Católica, portanto suas ideias jamais seriam 
incorporadas pela instituição. 
c) Correta. A Igreja Medieval usou habilmente a arquitetura e a arte 
para fins educativos para seus fiéis. Porém a educação pretendida não 
era no sentido de refinamento artístico e sim para fins de catequese. 
Através do jogo entre medo e contemplação, escuridão e luz, os fiéis 
eram educados pelo olhar, numa sociedade que além de tudo era 
composta em quase sua totalidade por analfabetos. 
d) Incorreta. A Igreja condenava a autoria na arte, pois através do 
anonimato o homem não cometeria os pecados referentes à soberba 
ou vaidade e o objeto de adoração não seria a obra de arte em si, mas 
seu sentido como meio de adoração a Deus. Exemplos disso são as 
iluminuras, a estatuária, a arquitetura e as partituras de canto 
gregoriano medievais das quais não temos quase nenhuma 
informação sobre as autorias. 
e) Incorreta. O aprimoramento estético das catedrais é mais evidente 
a partir do Renascimento, e ainda assim com sentido catequético. Não 
há por parte da Igreja interesse na valorização estética através da arte 
gratuitamente. 
 

 QUESTÃO 25  

 
Disponível em: www.banktrack.org. Acesso em: 7 maio 2013 (adaptado). 
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A imagem indica pontos com ativo uso de tecnologia, correspondentes 
a que processo de intervenção no espaço? 
a) Expansão das áreas agricultáveis, com uso intensivo de maquinário 
e insumos agrícolas. 
b) Recuperação de águas eutrofizadas em decorrência da 
contaminação por esgoto doméstico. 
c) Ampliação da capacidade de geração de energia, com alteração do 
ecossistema local. 
d) Impermeabilização do solo pela construção civil nas áreas de 
expansão urbana. 
e) Criação recente de grandes parques industriais de mediano 
potencial poluidor. 

 Resolução  Alternativa C 
A questão apresenta um mapa que traz três complexos de geração de 
energia presentes no território brasileiro, no Pará a usina hidrelétrica 
de Tucuruí, em Rondônia as Usinas hidrelétricas de Jirau e Santo 
Antônio e no Rio de Janeiro as Usinas Nucleares de Angra dos Reis. 
Se o Mapa da questão apresentasse legenda, teríamos um mapa 
semelhante ao que vem a seguir: 

 
Tal elemento nos permitiria chegar à alternativa (C) como única 
correta, pois de fato tratam-se de áreas de geração de energia que 
trazem mudanças ecossistêmicas ao seu entorno. Sendo assim: 
a) Incorreta. Não se tratam de áreas agrícolas, pois remetem a 
regiões de produção de energia. 
b) Incorreta. Não se tratam de áreas de tratamento de esgoto, pois 
remetem a regiões de produção de energia. 
c) Correta. Conforme descrito acima, são áreas de produção de 
energia. 
d) Incorreta. Não se tratam de áreas urbanas, pois remetem a regiões 
de produção de energia. 
e) Incorreta. Não se tratam de áreas industriais, pois remetem a 
regiões de produção de energia. 
 

 QUESTÃO 26  
A convecção na Região Amazônica é um importante mecanismo da 
atmosfera tropical e sua variação, em termos de intensidade e 
posição, tem um papel importante na determinação do tempo e do 
clima dessa região. A nebulosidade e o regime de precipitação 
determinam o clima da Amazônia. 

FISCH, G.; MARENGO, J. A.; NOBRE, C. A. Uma revisão geral sobre o clima da 
Amazônia. Acta Amazônica, v. 28, n. 2, 1998 (adaptado). 

 
O mecanismo climático regional descrito está associado à 
característica do espaço físico de 
a) resfriamento da umidade da superfície. 
b) variação da amplitude de temperatura. 
c) dispersão dos ventos contra-alísios. 
d) existência de barreiras de relevo. 
e) convergência de fluxos de ar. 

 Resolução  Alternativa E 
a) Incorreta. Um dos mecanismos responsáveis pela convecção na 
região Amazônica é o aquecimento diurno da superfície, que 
ocasiona a evapotranspiração e aumento da umidade do ar. 
b) Incorreta. A amplitude térmica na região amazônica é 
predominantemente baixa, tanto a anual quanto a diária. A baixa 
amplitude térmica anual é explicada pela baixa latitude da região e a 
diária pode ser entendida a partir da elevada umidade presente no ar, 

que dificulta a dissipação do calor durante a noite. Assim sendo, não 
se pode falar em variação da amplitude térmica como mecanismo 
principal das convecções na Amazônia. 
c) Incorreta. Os ventos contra-alísios pouco interferem no clima da 
Amazônia, uma vez que a sua dispersão ocorre nas camadas 
superiores da atmosfera. Os ventos responsáveis pela elevada 
nebulosidade e precipitação na região amazônica são ventos alísios, 
que para lá convergem. 
d) Incorreta. O relevo predominante na Amazônia é de terras baixas e 
pouco acidentadas, assim sendo as chuvas orográficas (chuvas de 
relevo) não são significativas na precipitação total da região 
amazônica. 
e) Correta. Por ser uma área de baixa latitude, de alta temperatura e 
baixa pressão, verifica-se nessa região a convergência de ventos que 
saem das regiões tropicais, carregando umidade. A ascensão dessa 
umidade é a maior responsável pelas chuvas convectivas na região. 
 
Observação: a questão apresenta-se de forma confusa, dando 
margem para múltiplas possibilidades de interpretação. O próprio texto 
original de onde foi retirado esse excerto afirma que “a nebulosidade e 
o regime de precipitação determinam o clima amazônico, sendo que 
suas características são resultado de um complexo de sistemas de 
interações de fenômenos meteorológicos” (grifo nosso). Assim 
sendo, a questão torna-se imprecisa ao limitar o mecanismo climático 
da região amazônica a um único elemento. 
(https://acta.inpa.gov.br/fasciculos/28-2/PDF/v28n2a01.pdf) 
 

 QUESTÃO 27  

 
Disponível em: www.telescopionaescola.pro.br. Acesso em: 3 abr. 2014 (adaptado). 

 
A partir da análise da imagem, o aparecimento da Dorsal 
Mesoatlântica está associada ao(à). 
a) separação da Pangeia a partir do período Permiano. 
b) deslocamento de fraturas no período Triássico. 
c) afastamento da Europa no período Jurássico. 
d) formação do Atlântico Sul no período Cretáceo. 
e) constituição de orogêneses no período Quaternário.  
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 Resolução  Alternativa D 
O enunciado é enfático ao dizer “a partir da análise da imagem”. 
Considerando isso, a sequência apresentada pela questão parte do 
período permiano, há 225 milhões de anos, quando todos os 
continentes estavam juntos formando a Pangeia – termo de origem 
grega que significa “toda a Terra” – até a configuração atual dos 
continentes no período quaternário da era cenozoica. Pela sequência 
de imagens é possível verificar o surgimento da Dorsal Mesoatlântica 
no Cretáceo, há 65 milhões de anos, momento em que o movimento 
divergente das placas Sul-americana e Norte-americana em relação 
às placas Euroasiática e Africana determinou o surgimento do oceano 
Atlântico. O extravasamento do material magmático na zona de 
acreção e sua respectiva consolidação originou a Dorsal 
Mesoatlântica. 
a) Incorreta. Não é possível verificar a presença do Oceano Atlântico 
no período Permiano. Nesse momento, todos os continentes juntos 
formavam apenas um continente: a Pangeia.  
b) Incorreta. No período Triássico, ainda não havia iniciado a 
separação das placas que formariam a dorsal Mesoatântica. Nesse 
momento, a Pangeia se fragmentou em dois continentes, a Laurásia, 
ao norte e a Gondwana, ao sul.  
c) Incorreta. O afastamento da Europa em relação à África no período 
Jurássico não originou a dorsal Mesoatlântica.  
d) Correta. Como já explicado, a formação do Atlântico Sul no período 
Cretáceo consolidou a formação da Dorsal Mesoatlântica.  
e) Incorreta. A orogênese consiste em movimentos horizontais 
realizados pelas placas tectônicas, resultando em cadeias 
montanhosas recentes como o Himalaia e os Andes, por exemplo. 
Além disso, tal período é recente demais para que se forme uma 
unidade geomorfológica tão extensa quanto a Dorsal Mesoatlântica. 
 

 QUESTÃO 28  
A Comissão Nacional da Verdade (CNV) reuniu representantes de 
comissões estaduais e de várias instituições para apresentar um 
balanço dos trabalhos feitos e assinar termos de cooperação com 
quatro organizações. O coordenador da CNV estima que, até o 
momento, a comissão examinou, “por baixo”, cerca de 30 milhões de 
páginas de documentos e fez centenas de entrevistas. 

Disponível em: www.jb.com.br. Acesso em: 2 mar. 2013 (adaptado). 
A notícia descreve uma iniciativa do Estado que resultou da ação de 
diversos movimentos sociais no Brasil diante de eventos ocorridos 
entre 1964 e 1988. O objetivo dessa iniciativa é 
a) anular a anistia concedida aos chefes militares. 
b) rever as condenações judiciais aos presos políticos. 
c) perdoar os crimes atribuídos aos militantes esquerdistas. 
d) comprovar o apoio da sociedade aos golpistas anticomunistas. 
e) esclarecer as circunstâncias de violações aos direitos humanos. 

 Resolução  Alternativa E 
A Comissão Nacional da Verdade (CNV) foi criada pela Lei Federal 
12.528/2011 e instituída em 16 de maio de 2012, com a finalidade de 
examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos 
ocorridas entre os anos de 1946 e 1988, “a fim de efetivar o direito à 
memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional” 
(Lei 12.528/2011). O relatório final da CNV, contendo as atividades 
realizadas, os fatos examinados, conclusões e recomendações, 
deverá ser entregue até 16 de dezembro de 2014. 
Observação: Aqui é importante ressaltar que há uma imprecisão no 
enunciado da questão ao afirmar que a CNV abrange o período que 
vai de 1964 a 1988, quando na realidade o período exato abrangido 
vai de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, incluindo a 
Ditadura Militar (1964-1985). 
 
a) Incorreta. A anistia concedida aos chefes militares está assegurada 
pelo Art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(Constituição de 1988). Sua anulação não é o objetivo da CNV. 
b) Incorreta. O principal objetivo da CNV, não é a revisão das 
condenações judiciais dos presos políticos e sim esclarecer as graves 
violações dos direitos humanos. 
c) Incorreta. Perdoar os crimes cometidos por militantes esquerdistas 
não é objetivo da CNV. Em geral, esses crimes já foram julgados e 
punidos. 
d) Incorreta. O objetivo da CNV não tem relação alguma com a 
comprovação de um apoio da sociedade ao golpe militar. 
e) Correta. Conforme explicitado no texto, esclarecer as 
circunstâncias de violações aos direitos humanos é o objetivo da 
Comissão Nacional da Verdade. 
 

 QUESTÃO 29  
A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se 
abre perante nossos olhos (isto é, o universo), que não se pode 
compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres 
com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática, os 
caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras 
geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as 
palavras; sem eles, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto.  

GALILEI, G. O ensaiador. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 
 

No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição 
de Galileu significava defender a 
a) continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade 
Média. 
b) necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame 
matemático. 
c) oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia 
escolástica. 
d) importância da independência da investigação científica pretendida 
pela Igreja. 
e) inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional 
da natureza. 

 Resolução  Alternativa C 
a) Incorreta. Na verdade, a posição de Galileu terminava por romper 
com qualquer forma de fundamento religioso para o conhecimento, 
uma vez que este introduziu os três princípios da ciência moderna, 
que consistem na observação, experimentação e regularidade 
científica para o estabelecimento de um conhecimento racional a 
respeito da natureza. Por esta razão, é incorreto afirmar que sua teoria 
teria vindo a estabelecer um vínculo entre ciência e fé. 
b) Incorreta. O uso da linguagem matemática como forma de 
expressão das observações e experimentos, apesar de presente nos 
princípios científicos de Galileu, não devem ser aplicados nos estudos 
linguísticos, mas sim como forma de registrar observações e 
experimentos e apresentar reflexões sobre os mesmos. 
c) Correta. Com sua teoria, Galileu estabelece um novo paradigma ao 
procedimento científico, uma vez que apresenta a possibilidade de 
quantificar a natureza. Tal fato, associado com seus estudos a 
respeito do movimento da Lua e do Sol, o levaram a reafirmar as 
ideias do heliocentrismo de Copérnico e, por consequência, entrar em 
conflito direto com a proposição geocêntrica da filosofia escolástica. 
d) Incorreta. Em momento algum a Igreja revelou pretensão em 
conferir independência à investigação científica, mas sim em 
estabelecer um controle ainda mais acirrado sobre a mesma. Para 
isso a Igreja fazia uso do Tribunal do Santo Oficio como órgão 
responsável por perseguir e julgar todos que se opunham aos seus 
dogmas. Neste sentido, o posicionamento deste intelectual jamais 
poderia ser alinhado às propostas da Igreja. 
e) Incorreta. Ao contrário do que é apontado nesta alternativa, este 
intelectual defendia que a matemática era a única maneira adequada 
capaz de propiciar uma explicação racional da natureza, uma vez que 
não dava espaço às interpretações dúbias. 
 

 QUESTÃO 30  
A transferência da corte trouxe para a América portuguesa a família 
real e o governo da Metrópole. Trouxe também, e sobretudo, boa parte 
do aparato administrativo português. Personalidades diversas e 
funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da 
corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. 
 

NOVAIS, F. A.; ALENCASTRO, L.F. (Org.). História da vida privada no Brasil. São 
Paulo: Cia das Letras, 1997. 

 
Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência 
da América portuguesa por terem 
 
a) incentivado o clamor popular por liberdade. 
b) enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. 
c) motivado as revoltas escravas contra a elite colonial. 
d) obtido o apoio do grupo constitucionalista português. 
e) provocado os movimentos separatistas das províncias. 

 Resolução  Alternativa B 
a) Incorreta. A participação popular no processo de Independência 
ainda é alvo de discussões, pois, embora haja uma generalização no 
sentido de afirmar a quase inexistente participação do povo no 
processo em detrimento do controle pelas elites, temos um esforço 
atual de linhas historiográficas em resgatar a importância da ação 
popular em vários momentos, como, por exemplo, nas Guerras de 
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Independência, período marcado pela fidelidade de generais 
portugueses, em províncias como a Bahia, às Cortes Portuguesas, 
contra D. Pedro I. Mesmo assim, não é essa a contribuição do Período 
Joanino para o processo de Independência. 
b) Correta. O Período Joanino apresenta uma série de inovações 
para o Brasil, tais como a transferência das instituições administrativas 
portuguesas para o Rio de Janeiro, a elevação do Brasil a Reino Unido 
a Portugal e Algarves e o rompimento do Pacto Colonial, além de uma 
intensa mudança urbanística no Rio de Janeiro com a construção de 
teatros, praças, avenidas e bibliotecas. Tais mudanças foram 
introduzidas por conta da presença da Família Real portuguesa no 
Brasil a partir de 1808, trazendo a corte consigo e a demanda pelo 
atendimento das necessidades da nobreza que agora viveria na 
principal colônia de Portugal, dada a ameaça francesa decorrente da 
invasão napoleônica em fins de 1807, em decorrência do Bloqueio 
Continental. Todos estes fatores resultam no enfraquecimento do 
controle metropolitano sobre o Brasil, facilitando o processo de 
Independência, que pode ser considerado também um plano de D. 
João VI e D. Pedro I para manter algum tipo de controle sobre a antiga 
colônia, liderado pelas elites luso-brasileiras caso fossem identificados 
anseios pela emancipação definitiva do Brasil, como de fato ocorreu 
em 1822, após o retorno da Família Real para Portugal deixando D. 
Pedro I por aqui, como medida de segurança, caso D. João VI 
sofresse algum atentado em sua terra natal.  
c) Incorreta. Não há notícia de revoltas escravas contra as elites 
motivadas pelo Período Joanino. 
d) Incorreta. O grupo constitucionalista português é composto pelas 
Cortes (Assembleias Legislativas portuguesas) que desejavam 
justamente a recolonização do Brasil. 
e) Incorreta. A vinda da Família Real para o Brasil reforçou a ideia de 
unidade e não o contrário. Prova disso, é a unidade territorial que o 
país conservou após a Independência em 1822. 
 

 QUESTÃO 31  
Respeitar a diversidade de circunstâncias entre as pequenas 
sociedades locais que constituem uma mesma nacionalidade, tal deve 
ser a regra suprema das leis internas de cada Estado. As leis 
municipais seriam as cartas de cada povoação doadas pela 
assembleia provincial, alargadas conforme o seu desenvolvimento, 
alteradas segundo os conselhos da experiência. Então, administrar-se-
ia de perto, governar-se-ia de longe, alvo a que jamais se atingirá de 
outra sorte. 

BASTOS, T. A província (1870). São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1937 (adaptado). 
 

O discurso do autor, no período do Segundo Reinado no Brasil, tinha 
como meta a implantação do 
a) regime monárquico representativo. 
b) sistema educacional democrático 
c) modelo territorial federalista. 
d) padrão político autoritário. 
e) poder oligárquico regional.  

 Resolução  Alternativa C 
a) Incorreta. Uma vez que o autor advoga por autonomia dos estados, 
tal proposta rompe com a unidade territorial, apregoada pelo ideal 
monarquista. 
b) Incorreta. Em momento algum o autor faz referência ao sistema 
educacional brasileiro. 
c) Correta. Tal proposta fica clara quando o autor do discurso 
apresenta sua tendência federalista, ao propor o respeito à 
diversidade de interpretações como “regra suprema das leis internas 
de cada Estado”, já que tal fato implica a autonomia legislativa dos 
estados. 
Esta ideia foi inspirada na organização do território norte-americano 
que, com a Constituição de 1787, conferiu maior autonomia aos 
estados que, por sua vez, poderiam aderir (ou não) aos preceitos 
apregoados em sua Carta Magna. 
d) Incorreta. Conforme foi explicitado acima, o autor advoga pela 
autonomia dos estados, fato que vai contra a proposta do padrão 
político autoritário apontado pela alternativa. 
e) Incorreta. A presença do poder oligárquico no país é algo que, na 
verdade, remonta ao período colonial, tendo sua afirmação também no 
Período Regencial com a criação da Guarda Nacional em 1831 e, por 
este motivo, seria impossível que o autor defendesse a implantação 
deste poder já há muito estabelecido. 
 
 
 

 QUESTÃO 32  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGOSTINI. A vida fluminense, ano 3, n. 128, 11 jun. 1879. In: LEMOS, R. (Org.). 
Uma história do Brasil através da caricatura (1840-2001). Rio de janeiro: 

Letras & Expressões, 2001 (adaptado). 
 
Na charge, identifica-se uma contradição no retorno de parte dos 
“Voluntários da Pátria” que lutaram na Guerra do Paraguai (1864-
1870), evidencia na 
a) negação da cidadania aos familiares cativos. 
b) concessão de alforrias aos militares escravos. 
c) perseguição dos escravistas aos soldados negros. 
d) punição dos feitores ao recrutados compulsoriamente. 
e) suspensão das indenizações aos proprietários prejudicados. 

 Resolução  Alternativa A 
a) Correta. Com tal descrição o autor torna clara a contradição 
presente na participação dos negros que, após passarem anos lutando 
na Guerra do Paraguai, precisam encontrar a antiga realidade de 
cativos que marcou sua história, bem como a de seus iguais. 
b) Incorreta. Apesar de realmente os militares brasileiros terem 
recebido a carta de alforria, o texto apresentado no enunciado tem, 
como foco, o mal-estar sofrido por estes militares ao retornarem à 
suas terras de origem por não poderem libertar seus familiares. 
c) Incorreta. Uma vez que foram reconhecidos pelo exército, estes 
homens não deviam documentos aos seus antigos senhores. Além 
disso, o texto e a imagem não fazem referência a este fato. 
d) Incorreta. Conforme já foi colocado anteriormente, não existe 
relação entre o material apresentado e a proposta de solução disposta 
na alternativa. 
e) Incorreta. É necessário ter em mente que o enunciado busca o 
reconhecimento de uma contradição apresentada nesta charge em 
específico. Por este motivo, basta ter em mente que a resolução 
proposta pela alternativa não apresenta relações com o documento do 
enunciado, já que este não dá ênfase à maneira como os proprietários 
foram prejudicados, mas sim ao sofrimento do antigo cativo, que 
encontra sua mãe a ser chicoteada. 
 

 QUESTÃO 33  
O problema central a ser resolvido pelo Novo Regime era a 
organização de outro pacto de poder que pudesse substituir o arranjo 
imperial com grau suficiente de estabilidade. O próprio presidente 
Campos ales resumiu claramente seu objetivo: “É de lá, dos estados, 
que se governa a República, por cima das multidões que tumultuam 
agitadas nas rus da capital da União. A política dos estados é a 
política nacional”. 

CARVALHO, J. M. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi.  
São Paulo: Companhia das Letras, 1987 (adaptado). 

Nessa citação, o presidente do Brasil no período expressa uma 
estratégia política no sentido de 
a) governar com a adesão popular. 
b) atrair o apoio das oligarquias regionais. 
c) conferir maior autonomia às prefeituras.  
d) democratizar o poder do governo central.  
e) ampliar a influência da capital no cenário nacional. 

 
De volta do Paraguai 

 
Cheio de glória, coberto de louros, depois 
de ter derramado seu sangue em defesa 
da pátria e libertado um povo da 
escravidão, o voluntário volta ao seu país 
natal para ver sua mãe amarrada a um 
tronco horrível de realidade!... 
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 Resolução  Alternativa B 
a) Incorreta. O texto remete à República Oligárquica e nesse período 
não havia a necessidade de ganhar adesão popular, uma vez que o 
governo possuía diversas ferramentas para manipulação eleitoral, tais 
como voto de cabresto, currais eleitorais e a coerção pelo uso da 
força, dado que a política era feita pelos coronéis fazendeiros numa 
relação de submissão dos mais humildes aos representantes das 
elites.  
b) Correta. Campos Sales – presidente de 1898 a 1902 – desenvolve 
a chamada Política dos Governadores (ou Política dos Estados), onde, 
por meio da Comissão Verificadora de Poderes, oferecia a reeleição 
dos governadores em troca de votos para o próximo candidato à 
presidência indicado pelo sistema da política do Café com Leite, onde 
São Paulo e Minas Gerais intercalavam seu poder manipulando os 
votos para que sempre vencessem as eleições os candidatos 
lançados de comum acordo entre os dois estados. Isso fazia parte da 
estrutura da República Oligárquica, cuja base é justamente o 
coronelismo, ou seja, o poder exercido pelas oligarquias. Por isso o 
presidente deseja angariar o apoio das oligarquias e não o apoio 
popular. 
c) Incorreta. Embora o mote político vigente no Brasil fosse o 
federalismo, não havia interesse na autonomia das prefeituras. Havia 
uma certa autonomia legislativa e orçamentária dos Estados, mas que, 
de qualquer maneira, era limitada e vigiada pelo poder central. 
d) Incorreta. A República Oligárquica não era democrática, pois o 
domínio político exercido pelas oligarquias excluía o povo de uma real 
participação política. O governo Central, por sua vez, tinha suas ações 
dependentes do consentimento dos Estados. 
e) Incorreta. O poder central já era assegurado pelo suporte 
oligárquico que o presidente e os ministros recebiam, uma vez que 
faziam parte de oligarquias também. Logo, não havia necessidade de 
ampliar o poder da capital (Rio de Janeiro), já que o jogo político 
dependia justamente do equilíbrio e manutenção entre governo federal 
e poder local. 
 

 QUESTÃO 34  
A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que começa a ser construída 
apenas em 1905, foi criada, ao contrário das outras grandes ferrovias 
paulistas, para ser uma ferrovia de penetração, buscando novas áreas 
para a agricultura e povoamento. Até 1890, o café era quem ditava o 
traçado das ferrovias, que eram vistas apenas como auxiliadoras da 
produção cafeeira. 

CARVALO, D. F. Café, ferrovias e crescimento populacional: o florescimento da 
região noroeste paulista. Disponível em: www.historica.arquivoestado.sp.gov.br.  

Acesso em: 2 ago. 2012. 
Essa nova orientação dada à expansão ferroviária, durante a Primeira 
República, tinha como objetivo a 
a) articulação de polos produtores para exportação. 
b) criação de infraestrutura para atividade industrial. 
c) integração de pequenas propriedades policultoras. 
d) valorização de regiões de baixa densidade demográfica. 
e) promoção de fluxos migratórios do campo para a cidade. 

 Resolução  Alternativa D 
a) Incorreta. Segundo o que é apontado pelo próprio texto, a 
articulação entre os polos de exportação era a prática já realizada pelo 
governo, a qual atendia principalmente as regiões cafeeiras do Vale do 
Paraíba e Oeste Paulista. 
b) Incorreta. O século XIX contou com a presença de um momento 
(que foi definido por Boris Fausto como “surto industrial”) que vinha 
para atender às necessidades básicas por produtos industrializados. O 
desenvolvimento de uma política nacional de incentivo à 
industrialização só foi possível com a ascensão política de Getúlio 
Vargas que, ao romper com as práticas da Política dos Governadores, 
possibilitou o efetivo estabelecimento de um parque industrial no 
Brasil. 
c) Incorreta. As realizações ligadas às ferrovias, no Brasil, sempre 
apresentaram íntima relação de interesses entre investidores 
estrangeiros, que decidiam por medidas que atendessem o interesse 
das oligarquias nacionais. Por este motivo, fica excluída qualquer 
possibilidade de oferecer incentivo produtivo e integração econômica 
às regiões marcadas pela presença de pequenas propriedades 
policultoras. 
d) Correta. As regiões de baixa densidade demográfica, por serem 
propriedades das oligarquias latifundiárias do país, foram 
transformadas no grande objetivo destas “ferrovias de penetração” 
que, com esta linha de ação, tornariam possível o desenvolvimento de 
novos latifúndios monocultores que, por sua vez, passariam a usar 

intensamente estas vias de escoamento de produtos até as regiões 
portuárias. 
e) Incorreta. A promoção de fluxos migratórios no país não apresenta 
relação direta com a expansão da malha ferroviária pelo território 
nacional, já que estes grupos (que entravam no país principalmente 
pelo porto de Santos) eram, posteriormente, transportados de formas 
variadas. A ideia de incremento do transporte de passageiros não 
apresentava nenhum tipo de interesse para os grandes proprietários 
destas ferrovias no país. 

 QUESTÃO 35  
Em 1961, o presidente De Gaulle apelou com êxito aos recrutas 
franceses contra o golpe militar dos seus comandados, porque os 
soldados podiam ouvi-lo em rádios portáteis. Na década de 1970, os 
discursos do aiatolá Khomeini, líder exilado da futura Revolução 
Iraniana, eram gravados em fita magnética e prontamente levados 
para o Irã, copiados e difundidos. 
HOBSBAWN, E. era dos extremos: o breve século XX (1914 – 1991). São Paulo: Cia 

das Letras, 1995. 
 

Os exemplos mencionados no texto evidenciam um uso dos meios de 
comunicação identificado na 
a) manipulação da vontade popular. 
b) promoção da mobilização política. 
c) insubordinação das tropas militares. 
d) implantação de governos autoritários. 
e) valorização dos socialmente desfavorecidos. 

 Resolução  Alternativa B 
a) Incorreta. Embora a linha entre manipulação política e mobilização 
seja muito tênue, o excerto apresentado enfatiza mais especificamente 
o uso de meios de comunicação para a mobilização política, uma vez 
que não revela as opiniões dos interlocutores para que possamos 
avaliar até que ponto as mensagens são manipulação ou não. Os 
exemplos foram mal escolhidos para o fim que os autores da questão 
desejaram alcançar, uma vez que no movimento do aiatolá Khomeini 
havia também questões religiosas envolvidas, o que torna a margem 
para uma ideia de manipulação ainda maior. 
b) Correta. Acreditamos que esta alternativa pode ser escolhida por 
seu caráter mais isento em relação a juízos de valor referentes aos 
movimentos citados. Muito embora, como apresentado no item A, 
deixe também brechas interpretativas inadequadas ao objetivo a que 
se refere. O excerto evidencia o uso dos meios de comunicação para 
a mobilização de setores sociais sem que saibamos qual era a opinião 
original da população no momento da veiculação de informações e 
conclamações pelos líderes citados.  
c) Incorreta. A alternativa usa um fato isolado do movimento de De 
Gaulle e não um exemplo que explique o uso dos meios de 
comunicação no sentido mais abrangente da difusão de ideias pelos 
meios de comunicação para a mobilização política, tal como desejado 
pelo exercício. Além disso, no caso da revolução iraniana liderada pelo 
aiatolá Khomeini, não ocorreu uma insubordinação militar que 
justificasse o uso dos meios de comunicação. 
d) Incorreta. O uso de meios de comunicação para veiculação de 
ideias políticas não resulta necessariamente em governos autoritários. 
Prova disso é a veiculação da propaganda política no período de 
eleições em países democráticos em qualquer período da história. 
e) Incorreta. Não há necessariamente relação exclusiva entre os 
exemplos citados e os grupos socialmente desfavorecidos, uma vez 
que a difusão de ideias políticas por meios de comunicação de massa 
atinge pessoas de vários grupos sociais. 
 

 QUESTÃO 36  
TEXTO I 

O presidente do jornal de maior circulação do país destacava 
também os avanços econômicos obtidos naqueles vinte anos, mas, ao 
justificar sua adesão aos militares em 1964, deixava clara sua crença 
de que a intervenção fora imprescindível para a manutenção da 
democracia. 

Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 1 set. 2013 (adaptado). 
   
 
TEXTO II 
 Nada pode ser colocado em compensação à perda das 
liberdades individuais. Não existe nada de bom quando se aceita uma 
solução autoritária. 

FICO, C. A educação e o golpe de 1964. Disponível em: www.brasilrecente.com. 
Acesso em: 4 abr. 2014 (adaptado). 
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Embora enfatizem a defesa da democracia, as visões do movimento 
político-militar de 1964 divergem ao focarem, respectivamente:  
a) Razões de Estado – Soberania popular. 
b) Ordenação da Nação – Prerrogativas religiosas. 
c) Imposição das Forças Armadas – Deveres sociais. 
d) Normatização do Poder Judiciário – Regras morais. 
e) Contestação do sistema de governo – Tradições culturais. 

 Resolução  Alternativa A 
a) Correta. O texto I apresenta uma justificativa de intervenção 
autoritária em nome de um bem democrático maior que seria 
assegurado após tal ação. Isso caracteriza a chamada Razão de 
Estado, ou seja, o governo em princípio pode apelar para qualquer 
mecanismo a fim de manter a ordem estabelecida em cada sociedade, 
ignorando o desejo do povo nesse processo, o que nos remete a 
princípios defendidos por Maquiavel, por exemplo. Já no texto II temos 
a defesa da Soberania Popular, posto que o autor afirma ser o povo 
detentor de um poder que não pode ser sobrepujado por qualquer 
outra força, independentemente da justificativa que se possa 
apresentar. 
b) Incorreta. O princípio de Ordenação da Nação não pode ser aceito, 
pois sugere que as intervenções militares seriam uma regra e não uma 
exceção. Quanto ao texto II, não há referência a questões religiosas. 
c) Incorreta. Imposição das forças armadas faz sentido também como 
interpretação possível do texto I, porém, o texto II não coloca a 
soberania popular como dever, mas como uma condição estrutural das 
democracias. 
d) Incorreta. Os princípios citados na alternativa não têm qualquer 
relação com os textos. 
e) Incorreta. A intervenção militar no texto I não representa 
contestação a um sistema de governo, mas sim o combate a alguma 
ameaça alegada contra a democracia. Então, mesmo que um regime 
autoritário seja incoerente para a manutenção da democracia, o texto I 
não afirma isso, mas sim a defesa desse sistema por um regime de 
exceção. A segunda afirmativa (Tradições culturais) não tem sentido 
quando confrontada com o texto II, uma vez que o Brasil não possui 
uma tradição democrática de participação popular. Além de ser uma 
postura historicamente mais recente, tal caracterização não é feita 
pelo autor, que tem como interesse apenas uma questão filosófica 
sobre a Soberania Popular em qualquer circunstância. 
 

 QUESTÃO 37  
Queijo de Minas vira patrimônio cultural brasileiro 

 

O modo artesanal de fabricação do queijo de Minas Gerais foi 
registrado nesta quinta-feira (15) como patrimônio cultural imaterial 
brasileiro pelo Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan). O veredicto foi dado em reunião do 
conselho realizada no Museu de Artes e Ofícios, em Belo Horizonte. O 
presidente do Iphan e do conselho ressaltou que a técnica de 
fabricação artesanal do queijo está “inserida na cultura do que é ser 
mineiro”. 

Folha de S. Paulo, 15 maio 2008. 
Entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o que pertence à 
mesma categoria citada no texto está representado em:  
 

a) 

 
 Mosteiro de São Bento (RJ) 

 

b) 

 
 Tiradentes esquartejado (1983), de Pedro Américo 

 

c) 

 
 Ofício das paneleiras de Goiabeiras (ES) 

 

d) 

 
Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Ouro 
Preto (MG) 
 

e) 

 Sítio arqueológico e paisagístico da Ilha do Campeche (SC) 
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 Resolução  Alternativa C 
Para apresentar uma resolução para esta questão, é de fundamental 
importância tornar clara a definição de PATRIMÔNIO CULTURAL 
IMATERIAL que, segundo a definição proposta pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional “é transmitido de geração a 
geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em 
função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua 
história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, 
contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à 
criatividade humana. É apropriado por indivíduos e grupos sociais 
como importantes elementos de sua identidade.” 
Já o conceito de Patrimônio Cultural Material, com base em 
legislações específicas “é composto por um conjunto de bens culturais 
classificados segundo sua natureza nos quatro Livros do Tombo: 
arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das 
artes aplicadas. Eles estão divididos em bens imóveis como os 
núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens 
individuais; e móveis como coleções arqueológicas, acervos 
museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, 
videográficos, fotográficos e cinematográficos.” 
a) Incorreto. Neste sentido, o Mosteiro de São Bento (RJ) não pode 
ser adequado à esta definição já que resulta um Patrimônio Cultural 
Material e torna expressa a arquitetura da região com suas 
características específicas.  
b) Incorreto. A pintura “Tiradentes Esquartejado” resulta um 
importante Patrimônio Cultural Material dos brasileiros, uma vez que 
está inserida no processo de construção do ideário nacional 
republicano.  
c) Correto. O ofício das paneleira de Goiabeiras (ES) resulta um 
importante Patrimônio Cultural Imaterial já que, o processo de 
construção destes objetos envolve a transmissão de conhecimento 
entre gerações, o qual termina por sofrer um processo de atualização 
à medida que os grupos se apropriam dele. 
d) Incorreto. Assim como o Mosteiro de São Bento (RJ), o conjunto 
arquitetônico e urbanístico da cidade de Ouro Preto (MG) compreende 
também um Patrimônio Cultural Material. 
e) Incorreto. O sítio arqueológico e paisagístico da Ilha do Campeche 
(SC), é parte do Patrimônio Cultural Material uma vez que oferece 
registros físicos de tempos passados. 
 

 QUESTÃO 38  

 
Disponível em: www.ipea.gov.br. Acesso em: 2 ago. 2013 

 
Na imagem, é ressaltado, em tom mais escuro, um grupo de países 
que na atualidade possuem características político-econômicas 
comuns, no sentido de 
a) adotarem o liberalismo político na dinâmica dos seus setores 
públicos. 
b) constituírem modelos de ações decisórias vinculadas à social-
democracia. 
c) instituírem fóruns de discussões sobre intercâmbio multilateral de 
economias emergentes. 
d) promoverem a integração representativa dos diversos povos 
integrantes de seus territórios. 
e) apresentarem uma frente de desalinhamento político aos polos 
dominantes do sistema-mundo. 

 Resolução  Alternativa C 
a) Incorreta. Historicamente, o liberalismo político é uma tentativa de 
contraposição ao absolutismo, em uma tentativa de limitar a ação do 
Estado, garantindo os direitos individuais e civis. A tentativa de 

aplicação desses conceitos para a organização política dos BRICS 
está historicamente deslocada. 
b) Incorreta. Podemos associar o pensamento social democrata a 
uma ideologia de centro esquerda que entende o capitalismo como 
meio de levar o desenvolvimento econômico e social pleno às 
sociedades, desenvolvendo políticas de governo que através de 
intervenções diretas garantam qualidade de vida à sociedade. Através 
deste modelo de gerência estatal tenta-se chegar a um estado de bem 
estar social pleno. Sabendo isto podemos perceber que os países 
ressaltados no mapa não são bons modelos de social democracia, em 
especial a China, onde sequer há democracia. 
c) Correta. Os países destacados no mapa são os BRICS (acrônimo 
para se referir ao grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul), países emergentes com maior potencial de 
crescimento econômico na atualidade. O termo foi cunhado em 2001 
pelo economista Jim O’Neil (ainda sem a inclusão da África do Sul, 
anexada apenas em 2009) e desde 2009 vem se configurando como 
um fórum de discussões com vista a alimentar um intercâmbio 
multilateral de economias e comércio. 
d) Incorreta. Integrar povos não é o objetivo dos BRICS, mas sim o de 
criar um diálogo econômico comercial entre as economias emergentes 
do sistema capitalista. Vale ainda lembrar que a China não é um país 
com regime político democrático, o que dificultaria muito aos BRICS 
promoverem a integração representativa dos diversos povos 
integrantes de seus territórios. 
e) Incorreta. Os BRICS se impõem como uma voz dissonante à voz 
do sistema capitalismo proposto pelos países centrais aos demais 
países do planeta. De forma muito genérica o conceito sistema-mundo 
pressupõe a rede de relações econômicas e políticas que englobam 
os países do planeta em um espaço econômico e geopolítico 
mundializado. Os países que compõem os BRICS não se colocam 
contrários a isto, mas apenas querem ter mais peso político nas 
negociações políticas e econômicas globais. 
 

 QUESTÃO 39  

 
Disponível em: http://sys2.sbgf.org.br. Acesso em: 13 maio 2013 (adaptado). 

 
A preservação da sustentabilidade do recurso natural exposto 
pressupõe 
a) impedir a perfuração de poços. 
b) coibir o uso pelo setor residencial. 
c) substituir as leis ambientais vigentes. 
d) reduzir o contingente populacional na área. 
e) introduzir a gestão participativa entre os municípios. 

 Resolução  Alternativa E 
O conceito de Sustentabilidade consiste na utilização racional dos 
recursos naturais com vistas a suprir as necessidades imediatas das 
sociedades e dos seres humanos, porém garantindo a permanência 
dos recursos utilizados de modo que não se comprometa o futuro das 
próximas gerações. Sabendo isto, julgamos cada afirmação: 
a) Incorreto. Seria possível explorar o aquífero Alter do Chão 
mediante a perfuração de poços, desde que se respeite o conceito de 
sustentabilidade. 
b) Incorreto. O uso do aquífero Alter do Chão de modo sustentável 
seria possível até mesmo se fosse feito para abastecer o setor 
residencial. 
c) Incorreto. Não é necessário mudar as leis ambientais para garantir 
a exploração do aquífero Alter do Chão de modo sustentável, as leis 
que existem já pressupõem isso. 
d) Incorreto. Retirar a população local para preservar o Alter do Chão 
não pressupõe um ato de sustentabilidade e, mesmo que fosse 
possível fazê-lo, estaríamos seguindo ideologias preservacionistas 
extremas ou até mesmo ecomalthusianistas. 
e) Correto. Organizar a gestão dos municípios através de um 
consórcio hídrico, implementando moldes de administração 
sustentável, possibilitaria a exploração do aquífero Alter do Chão de 
modo sustentável. 
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 QUESTÃO 40  

 
Nota: O saldo considera apenas as pessoas que se deslocavam para o trabalho e 
retornavam aos seus municípios diariamente. 

BRASIL. IBGE. Atlas do censo demográfico 2010 (adaptado) 
O fluxo migratório representado está associado ao processo de 
a) fuga de áreas degradadas. 
b) inversão da hierarquia urbana. 
c) busca por amenidades ambientais. 
d) conturbação entre municípios contíguos. 
e) desconcentração dos investimentos produtivos. 

 Resolução  Alternativa D 
A leitura da nota abaixo da imagem é de extrema importância por 
esclarecer que se trata de um movimento migratório conhecido como 
pendular, que consiste em um movimento de ida e volta entre 
municípios próximos ou vizinhos. Tal movimento é mais comum em 
áreas metropolitanas principalmente pela proximidade geográfica, mas 
também pela maior integração dos transportes. Muitas pessoas optam 
por morar em cidades vizinhas daquelas em que trabalham motivados 
pelo menor custo dos imóveis, pela possibilidade de uma qualidade de 
vida melhor geralmente com menos violência e mais áreas verdes. A 
impossibilidade de se sustentar financeiramente na metrópole impele a 
população mais carente para as cidades vizinhas, nesse caso, menos 
seguras.  
a) Incorreta. Considerando que a imagem retrata um movimento 
pendular, não teria sentido a fuga de áreas degradadas sendo que o 
indivíduo sairia e voltaria repetidamente (saindo para trabalhar pela 
manhã e retornando para casa a noite). 
b) Incorreta. O fluxo mais intenso para a cidade principal da região 
metropolitana – Belo Horizonte – demonstra que não há inversão da 
hierarquia urbana, no sentido de que a principal cidade continua 
polarizando as atividades econômicas, sociais e culturais da Região 
Metropolitana.  
c) Incorreta. O predomínio do sentido do fluxo migratório para Belo 
Horizonte, justamente o município em que a degradação ambiental é 
mais intensa, deixa claro que a busca por amenidades ambientais não 
se verifica.  
d) Correta. O processo de conurbação – junção das áreas urbanas 
entre dois municípios – é o maior responsável pelo fluxo retratado na 
imagem. O termo contíguo remete justamente àquilo que é vizinho, 
separado por algum limite, ou seja: municípios.  
e) Incorreta. A desconcentração dos investimentos produtivos levaria 
a um fluxo migratório no sentido contrário ao demonstrado na imagem.   
 

 QUESTÃO 41  
A urbanização brasileira, no início da segunda metade do século XX, 
promoveu uma radical alteração nas cidades. Ruas foram alargadas, 
túneis e viadutos foram construídos. O bonde foi a primeira vítima 
fatal. O destino do sistema ferroviário não foi muito diferente. O 
transporte coletivo saiu definitivamente dos trilhos. 

JANOT, L. F. A caminho de Guaratiba. Disponível em: www.iab.org.br. Acesso em: 
9 jan. 2014 (adaptado). 

 
A relação entre transporte e urbanização é explicada, no texto, pela 

a) retirada dos investimentos estatais aplicados em transporte de 
massa. 
b) demanda por transporte individual ocasionada pela expansão da 
mancha urbana. 
c) presença hegemônica do transporte alternativo localizado nas 
periferias das cidades. 
d) aglomeração do espaço urbano metropolitano impedindo a 
construção do transporte metroviário. 
e) predominância do transporte rodoviário associado à penetração das 
multinacionais automobilísticas. 

 Resolução  Alternativa E 
a) Incorreta. A priorização dada aos transportes individuais fez com 
que os investimentos em transporte coletivo fossem reduzidos 
drasticamente. No entanto, o texto faz referência especificamente à 
decadência dos “transportes sobre trilhos”, isso só pode ser explicado 
pela priorização dada ao “transporte sobre rodas”. 
b) Incorreta. A expansão da mancha urbana faz com que aumente a 
mobilidade urbana e, portanto, faz aumentar a demanda por meios de 
transporte eficientes. A priorização dada ao transporte individual faz 
aumentar os problemas de mobilidade, como congestionamentos, 
acidentes e poluição. A melhor solução seria o incremento nos 
investimentos aos meios de transporte coletivo. 
c) Incorreta. Os meios de transporte hegemônicos nas periferias das 
cidades brasileiras são o transporte individual automobilístico de uso 
privado ou ônibus coletivo. O transporte alternativo, como o próprio 
nome já diz, é uma alternativa aos meios hegemônicos e encontra 
grandes dificuldades de implementação nas cidades brasileiras. 
d) Incorreta. A falta de investimentos no transporte metroviário 
brasileiro não está associada ao adensamento populacional do espaço 
metropolitano, e sim a uma opção política que prioriza o transporte 
individual, em detrimento do coletivo. 
e) Correta. A partir da década de 1950, mais marcadamente a partir 
do governo de Juscelino Kubitschek, o Brasil fez uma opção política 
pelo transporte rodoviário. A política desenvolvimentista de JK foi 
marcada pela ampliação da infraestrutura e crescimento da produção 
industrial, com destaque para a instalação das multinacionais (tendo 
como ‘carro-chefe’ a indústria automobilística e a criação de toda uma 
infraestrutura rodoviária). No que tange ao transporte urbano, isso 
ficou marcado pela opção pelo transporte individual (priorizando os 
incentivos à venda de automóveis), em detrimento dos investimentos 
nos transportes coletivos, prejudicando, em especial, os sistemas de 
trens e bondes. 
 

 QUESTÃO 42  
Mas plantar pra dividir 
Não faço mais isso, não. 
Eu sou um pobre caboclo, 
Ganho a vida na enxada. 
O que eu colho é dividido 
Com quem não planta nada. 
Se assim continuar 
vou deixar o meu sertão, 
mesmo os olhos cheios d’água 
e com dor no coração. 
Vou pro Rio carregar massas 
pros pedreiros em construção. 
Deus até esta ajudando: 
está chovendo no sertão! 
Mas plantar pra dividir, 
Não faço mais isso, não. 

 

VALE, J.; AQUINO, J. B. Sina de caboclo. São Paulo: Polygram, 1994 (fragmento). 
 
No trecho da canção, composta na década de 1960, retrata-se a 
insatisfação do trabalhador rural com 
a) a distribuição desigual da produção. 
b) os financiamentos feitos ao produtor rural. 
c) a ausência de escolas técnicas no campo. 
d) os empecilhos advindos das secas prolongadas. 
e) a precariedade de insumos no trabalho no campo. 

 Resolução  Alternativa A 
O fragmento da canção proposto no exercício revela algumas relações 
de produção no setor agrário sertanejo, e demonstra a insatisfação no 
individuo em servir de mão de obra em um sistema de parceria onde 
quase sempre é explorado pelos detentores de terras e dos meios de 
produção. Sabendo isto: 
a) Correto. A insatisfação proposta no texto se concentra sobre o 
modelo de distribuição desigual dos resultados da produção, isso fica 
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explícito em dois trechos, quando ele diz “Mas plantar para dividir / 
Não faço isso, não.” e “O que eu colho é dividido / Com quem não 
planta nada.” 
b) Incorreto. Os financiamentos feitos ao produtor rural não são o 
ponto central dos questionamentos levantados no texto pelo 
trabalhador agrícola, o que se verifica pela ausência de menções 
acerca de financiamentos ou de elementos financeiros. 
c) Incorreto. O texto não apresenta argumentos que mostrem as 
deficiências ou desqualificações da mão de obra. Sendo assim, não há 
uma discussão sobre a ausência de escolas técnicas no campo. 
d) Incorreto. O texto demonstra que a seca não é o problema 
principal vivido pelo nosso personagem, pois ele inclusive indica que 
está chovendo quando diz: “Deus até está ajudando: está chovendo 
no sertão!”. 
e) Incorreto. O texto não apresenta argumentos que mostrem as 
deficiências ou as precariedades dos insumos aplicados no trabalho 
no campo na situação descrita. 
 

 QUESTÃO 43  
O cidadão norte-americano desperta num leito construído segundo 
padrão originário do Oriente Próximo, mas modificado na Europa 
Setentrional antes de ser transmitido à América. Sai debaixo de 
cobertas feitas de algodão cuja planta se tornou doméstica na Índia. 
No restaurante, toda uma série de elementos tomada de empréstimo o 
espera. O prato é feito de uma espécie de cerâmica inventada na 
China. A faca é de aço, liga feita pela primeira vez na Índia do Sul; o 
garfo é inventado na Itália medieval; a colher vem de um original 
romano. Lê notícias do dia impressas em caracteres inventados pelos 
antigos semitas, em material inventado na China e por um processo 
inventado na Alemanha. 

LINTON, R. O homem: uma introdução à antropologia. São Paulo: Martins, 1959 
(adaptado). 

A situação descrita é um exemplo de como os costumes resultam da  
a) assimilação de valores de povos exóticos. 
b) experimentação de hábitos sociais variados. 
c) recuperação de heranças da Antiguidade Clássica. 
d) fusão de elementos de tradições culturais diferentes. 
e) valorização de comportamentos de grupos privilegiados. 

 Resolução  Alternativa D 
a) Incorreta. O texto não cita aquisição de valores, mas apenas das 
práticas de povos exóticos. 
b) Incorreta. A descrição da trajetória diária de um norte-americano 
revela experimentação de objetos individualmente e não hábitos 
sociais, como formas de interação entre as pessoas. 
c) Incorreta. O texto cita a influência de vários povos de vários 
períodos e não apenas a influência da Antiguidade Clássica. 
d) Correta. No cotidiano descrito é possível perceber a influência de 
artefatos de vários povos de culturas diferentes que se fundem na 
formação de uma nova cultura-síntese. 
e) Incorreta. O excerto não especifica a quais grupos sociais se 
referem os hábitos citados. 
 

 QUESTÃO 44  
Texto I 
 

 
Disponível em: http://twistedsifter.com. Acesso em: 5 nov. 2013 (adaptado). 

 
Texto II 

A Índia deu um passo no setor de teleatendimento para 
países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e as nações 
europeias. Atualmente mais de 245 mil indianos realizam ligações 
para todas as partes do mundo a fim de oferecer cartões de créditos 
ou telefones celulares ou cobrar contas em atraso. 

Disponível em: www.conectacallcenter.com.br. Acesso em: 12 nov. 2013 (adaptado). 
  

Ao relacionar os textos, a explicação para o processo de 
territorialização descrito está no (a) 
a) aceitação das diferenças culturais. 
b) adequação da posição geográfica. 
c) incremento do ensino superior. 
d) qualidade de rede logística. 
e) custo de mão de obra local. 

 Resolução  Alternativa E 
Esta questão aborda um tema fundamental para a Geografia, que é a 
noção de territorialização. Tal conceito se refere à constituição de 
referenciais simbólicos ou indenitários em um determinado recorte 
espacial. Neste sentido o Texto I cria um recorte espacial – o círculo 
onde moram aproximadamente 4 bilhões de pessoas – enquanto o 
Texto II cria um referencial simbólico: a atuação das empresas de 
telemarketing na Índia. Para exemplificar a situação acima podemos 
definir que a instalação de empresas transnacionais em outros países 
é uma forma de territorialização. Relacionando os dois textos é 
possível concluir que o fator que motiva a instalação de empresas 
transnacionais naquela região é a grande disponibilidade de mão de 
obra bem como o seu baixo custo, o que aparece na alternativa E.  
a) Incorreta. Não é possível concluir que o que explica a instalação 
das empresas de telemarketing na Índia é a aceitação da diferenças 
culturais. A escolha da Índia como centro das empresas de 
telemarketing se dá por dois motivos: mão de obra barata aliada à 
língua inglesa oficial do país, porém nessas empresas os indianos 
devem abandonar o sotaque local, inclusive passam por treinamentos 
para isso. 
b) Incorreta. Considerando que, com o desenvolvimento dos meios de 
telecomunicações, agora mais rápidos, eficientes e acessíveis a 
posição geográfica passa a ter um papel secundário na decisão das 
grandes empresas ao escolher o lugar para sua implantação. 
c) Incorreta. As empresas de telemarketing não exigem uma mão de 
obra muito qualificada por dois motivos: em primeiro lugar pelas 
próprias características das atividades realizadas pelos trabalhadores 
de telemarketing que, em geral são repetitivas, pouco complexas e de 
fácil aprendizagem; em segundo pelo fato de que uma mão de obra 
muito qualificada exigiria salários maiores, o que encareceria a 
atividade e diminuiria os lucros dessas empresas. 
d) Incorreta. O fluxo de informações independe da rede de logística 
(que transportam bens materiais) por ser um fluxo imaterial, as 
informações dependem de redes de cabos de fibras óticas ou de 
transmissão via satélite. 
e) Correta. Como explicado anteriormente, o principal fator que 
explica a territorialização na área destacada é o baixo custo da mão 
de obra local. 
 

 QUESTÃO 45  
O jovem espanhol Daniel se sente perdido. Seu diploma de desenhista 
industrial e seu alto conhecimento de inglês devem ajudá-lo a tomar 
um rumo. Mas a taxa de desemprego, que supera 52% entre os que 
têm menos de 25 anos, o desnorteia. Ele está convencido de que seu 
futuro profissional não está na Espanha, como o de, pelo menos, 120 
mil conterrâneos que emigraram nos últimos dois anos. O irmão dele, 
que é engenheiro-agrônomo, conseguiu emprego no Chile. 
Atualmente, Daniel participa de uma “oficina de preocupa de emprego” 
em países como Brasil, Alemanha e China. A oficina é oferecida por 
uma universidade espanhola. 
 

GUILAYN, P. Na Espanha, universidade ensina a emigrar. 
O Globo, 17 fev. 2013 (adaptado). 

 
A situação ilustra uma crise econômica que implica 
a) valorização do trabalho fabril. 
b) expansão dos recursos tecnológicos. 
c) exportação de mão de obra qualificada. 
d) diversificação dos mercados produtivos. 
e) intensificação dos intercâmbios estudantis. 

 Resolução  Alternativa C 
O mundo vivenciou em 2008 uma crise financeira, que se estabeleceu 
a partir de uma bolha de investimentos e especulação imobiliária, e 
abalou a confiança na solidez do mercado mundial. A constante 
desregulamentação e liberalização do sistema financeiro econômico 
norte-americano levou a uma série de investimentos especulativos que 
inflaram o mercado de imóveis, resultando em uma grave crise. Ao 
emprestar dinheiro assumindo como garantia os imóveis da população 
estadunidense, sem o mínimo de critérios de análise de crédito, as 
instituições financeiras assumiram riscos, que acabaram por se 
transformar em inadimplências dos clientes e falência das instituições. 
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As consequências destes eventos imobiliários americanos espalharam 
incertezas pelo mundo todo, o que culminou com a desconfiança dos 
investidores e condenou o sistema financeiro global à sua pior crise 
desde 1929. 
Mesmo com as intervenções estatais para tentar salvar as instituições 
financeiras, a desconfiança permaneceu latente e retornou em 2010, 
colocando em xeque as economias intermediárias da União Europeia 
– os PIIGS (Portugal, Espanha, Itália, Irlanda e Grécia). Estes países 
foram assim agrupados por serem as economias com maior grau de 
endividamento do bloco econômico, e as que possuíam setores 
econômicos menos dinâmicos dentre as economias industriais do 
bloco. A Espanha, como os demais membros dos PIIGS, vivenciou 
entre 2010 e 2013 os seus piores anos econômicos em décadas. 
Como citado pelo texto, o desemprego chegou a 52% entre os jovens 
e hoje está em torno de 26% entre todos os trabalhadores. Com um 
exército industrial de reserva (desempregados) cada vez maior, a 
depreciação salarial tornou-se cada vez mais ampla, tanto que mesmo 
entre trabalhadores hiperqualificados o arroxo salarial tornou-se uma 
constante. 
Diante disso, analisamos cada alternativa. 
a) Incorreto. O trabalho fabril tornou-se cada vez mais desvalorizado 
devido à recessão econômica. 
b) Incorreto. Em momentos de retração econômica, os investimentos 
em recursos tecnológicos tendem a diminuir, diante da necessidade 
dos governos de honrar os compromissos e dívidas. 
c) Correto. Como foi dito anteriormente, com um exército industrial de 
reserva (desempregados) cada vez maior, a depreciação salarial 
tornou-se cada vez mais ampla, mesmo entre trabalhadores 
hiperqualificados. Países citados no texto, como China, Alemanha e 
Brasil, são países que sofreram menos com a crise e, por isso, tendem 
a atrair esses trabalhadores qualificados. 
d) Incorreto. Em épocas de crises, os mercados produtivos sofrem 
estagnação ou entram em recessão, em decorrência do 
desaquecimento do mercado interno, bem como da diminuição das 
trocas internacionais. 
e) Incorreto. Os intercâmbios são eventos que também estão sujeitos 
à situação econômica das nações. Os intercâmbios estudantis, sejam 
eles privados ou públicos, tendem a diminuir em períodos de crise. As 
famílias tendem a cortar os gastos supérfluos ou muito elevados, e 
prefem gastar os salários com gêneros básicos como alimentação e 
transporte. Assim como os Estados tendem a direcionar os 
investimentos para os setores mais básicos da sociedade. 
 

 QUESTÃO 46  
É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes iluminados 
por lâmpadas fluorescentes, que contêm uma forte composição de luz 
verde. A consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos 
claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. Para 
equilibrar as cores, deve-se usar um filtro adequado para diminuir a 
intensidade da luz verde que chega aos sensores da câmera 
fotográfica. Na escolha desse filtro, utiliza-se o conhecimento da 
composição das cores-luz primárias: vermelho, verde e azul; e das 
cores-luz secundárias: amarelo = vermelho + verde, ciano = verde + 
azul e magenta = vermelho + azul. 

Disponível em: http://nautilus.fis.uc.pt. Acesso em: 20 de maio de 2014 (adaptado) 
a) Ciano 
b) Verde 
c) Amarelo 
d) Magenta 
e) Vermelho 

 Resolução  Alternativa D 
Todo filtro clareia sua própria cor e escurece a cor oposta. Como o 
magenta é oposto do verde por ser uma combinação vermelho + azul 
conseguiremos o equilíbrio desejado, isto é, reduzir a intensidade da 
luz verde ao mesmo tempo que aumenta proporcionalmente as 
intensidades das luzes vermelha e azul. 
 

 QUESTÃO 47  
Para impedir a contaminação microbiana do suprimento de água, 
deve-se eliminar as emissões de efluentes e, quando necessário, 
tratá-lo com desinfetante. O ácido hipocloroso (HCIO), produzido pela 
reação entre cloro e água, é um dos compostos mais empregados 
como desinfetante. Contudo, ele não atua somente como oxidante, 
mas também como um ativo agente de cloração. A presença de 
matéria orgânica dissolvida no suprimento de água clorada pode levar 
à formação de clorofórmio (CHCI3) e outras espécies orgânicas 
cloradas tóxicas. 

SPIRO T. G.; STIGLIANI, W. M. Química ambiental São Paulo: Pearson, 2009 (adaptado). 

Visando eliminar da água o clorofórmio e outras moléculas orgânicas, 
o tratamento adequado é a 
a) filtração, com o uso de filtros de carvão ativo. 
b) fluoretação, pela adição de fluoreto de sódio. 
c) coagulação, pela adição de sulfato de alumínio. 
d) correção do pH, pela adição de carbonato de sódio. 
e) floculação, em tanques de concreto com a água em movimento. 

 Resolução                               Alternativa A 
A presença da matéria orgânica dissolvida no suprimento de água 
clorada pode levar a formação de clorofórmio (CHCl3), molécula com 
baixo momento de dipolo e outras espécies orgânicas cloradas 
tóxicas. O método adequado para eliminar da água do clorofórmio e 
outras moléculas é a filtração com carvão ativo, método físico em 
que a água percola o leito filtrante utilizando areia ou carvão ativo 
(material poroso), que tem a função de adsorver algumas substâncias 
com grau de toxicidade. O carvão ativo tem a propriedade de eliminar 
a cor, o odor e mau gosto. 
 

 QUESTÃO 48  
Em um laboratório de genética experimental, observou-se que 
determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a 
pragas especificas de plantas.  
Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. 

 
Disponível em: http://ciencia.hsw.uol.com.br. Acesso em: 22 nov. 2013 (adaptado). 

 
Do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na 
figura é classificada? 
a) Clone. 
b) Hibrida. 
c) Mutante. 
d) Adaptada. 
e) Transgênica. 

 Resolução  Alternativa E 
A figura indica o processo de produção de organismos transgênicos.  
Ele consiste em introduzir um gene de um indivíduo, nesse caso uma 
bactéria, em um indivíduo de outra espécie, nesse caso uma planta.  
A planta incorporará o gene bacteriano e passará a produzir a proteína 
codificada por esse gene dando-lhe resistência a praga específica, 
sendo então, classificada como transgênica. 
 

 QUESTÃO 49  
Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira 
determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo 
receptor tenham pH entre 5,0 e 9,0. 
Um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial tem 
concentração de íons hidroxila igual a 101,0 10−×   mol/L. Para atender 
a legislação, um químico separou as seguintes substâncias, 
disponibilizadas no almoxarifado da empresa: CH3COOH, Na2SO4, 
CH3OH, K2CO3 e NH4CI. 
Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, 
qual substancia poderia ser empregada no ajuste do pH? 
a) CH3COOH 
b) Na2SO4, 
c) CH3OH 
d) K2CO3 
e) NH4CI 
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 Resolução  Alternativa D 
O resíduo líquido aquoso apresenta os seguintes valores: 
 
[OH-] = 1,0 x 10-10 mol/L                    ∴ pOH = 10,0 
 
[H+] = 1,0 x 10-4 mol/L                       ∴ pH = 4,0 
 
Dessa forma, o meio caracteriza-se como ácido, portanto, devemos 
utilizar uma substância de caráter básico, que no caso é representado 
pelo carbonato de potássio (K2CO3), um sal formado por ácido fraco e 
base forte. 
 
As substâncias citadas na resposta apresentam as seguintes 
características: 
 

(a) CH3COOH: Ácido etanoico  
CH 3 COOH(aq)  +  H2O(l)  → H3O+(aq)  +  CH 3 COO-(aq)  

∴ Meio ácido 
 

(b) Na2SO4: Sal formado por ácido forte (H2SO4) e base forte 
(NaOH), portanto, não ocorre hidrólise caracterizando 
meio neutro. 
 

(c) CH3OH: Metanol que é um álcool, uma função neutra 
∴ Meio neutro. 
 

(d) K2CO3: Sal formado por ácido fraco (H2CO3) e base forte 
(KOH) ∴ Meio básico. 
Alternativamente temos que carbonatos reagem em meio 
ácido formando CO2 e consumindo os íons H+. 

2
3 2 22CO H CO H O− ++ +   

(e) NH4CI: Sal formado por um ácido forte (HCl) e base fraca 
(NH4OH) ∴ Meio ácido. 

 
 QUESTÃO 50  

Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as 
indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação 
dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na 
atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser 
lavado, em um processo conhecido como dessulfurização, conforme 
mostrado na equação (1). 
 

3 2 3 2CaCO (s) SO (g) CaSO ( ) CO (g)s+ → +  (1) 
 

Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado, com o 
auxílio do ar atmosférico, para a obtenção do sulfato de cálcio, como 
mostrado na equação (2). Essa etapa é de grande interesse por que o 
produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado 
para fins agrícolas. 
 

3 2 42 CaCO (s) O (g) 2 CaSO ( )s+ →   (2) 
 

As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio 
são iguais a 12 g/mol, 16 g/mol, 32 g/mol e 40 g/mol, respectivamente.  

BAIRD, C. Química ambiental. Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado). 
 

Considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso 
obtida, em gramas, por mol de gás retido é mais próxima de 
a) 64. 
b) 108. 
c) 122. 
d) 136. 
e) 245. 

 Resolução  Alternativa: C 
As equações citadas no texto são as seguintes: 
 

CaCO3(S)  +  SO2(g)  →  CaSO3(s)  +  CO2(g)  (1) 
 

CaSO3(s)  + 1
2

O2(g) →  CaSO4(s)  (2) 

 

Eq. Global:  CaCO3(S)  +  SO2(g)  +  1
2

O2(g)  →  CaSO4(s)  

Pela estequiometria temos que 1 mol de SO2 forma 1 mol de CaSO4 
Logo, podemos calcular a massa molar do gesso: 
  

1 1 1 1M 1 40 g mol 1 32 g mol 4 16 g mol 136 g mol− − − −= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ . 
 
Contudo o rendimento da reação é de 90%: Logo, segue que: 
 

136g  100% 

4CaSOm   90% 
 

4
122,4 gCaSOm =  

 
 QUESTÃO 51  

Na década de 1990, células do cordão umbilical de recém-nascidos 
humanos começaram a ser guardadas por criopreservação, uma vez 
que apresentam alto potencial terapêutico em consequência de suas 
características peculiares. 
O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de 
a) multiplicação lenta. 
b) comunicação entre células. 
c) adesão a diferentes tecidos. 
d) diferenciação em células especializadas. 
e) reconhecimento de células semelhantes. 

 Resolução  Alternativa D 
O poder terapêutico das células do cordão umbilical se baseia na 
capacidade de sua diferenciação em células especializadas. 
As células tronco encontradas no cordão umbilical são as células com 
maior espectro de possibilidades de diferenciação dentre as células 
encontradas em crianças recém-nascidas ou em adultos. 
Elas começaram a ser armazenadas em câmaras criogênicas pois 
dessa maneira elas não se degeneram e também ficam disponíveis 
para uso imediato. 
Atualmente são pesquisadas para uso terapêutico no tratamento de 
diabetes 1 e 2, doenças e tratamentos relacionadas ao sistema 
circulatório, como infarto e insuficiência cardíaca, ou ainda doenças 
neurodegenerativas como mal de Alzheimer ou Parkinson. 
Células totipotentes de adultos possuem o menor espectro de 
possibilidades de especialização, por isso são as menos utilizadas. 
As melhores células para terapia gênica com células tronco seriam as 
embrionárias pois essas são as mais indiferenciadas. 
A coleta dessas células implica na destruição do embrião, o que 
levanta várias questões éticas e morais. Outro problema relacionado 
ao uso dessas células está na possibilidade de rejeição do tecido 
implantado.  
Com as células tronco do cordão umbilical, não há problemas na 
coleta do material. O problema da rejeição deixa de existir pois as 
células usadas são as do próprio indivíduo. 
 

 QUESTÃO 52  
As lentes fotocromáticas escurecem quando expostas à luz solar por 
causa de reações químicas reversíveis entre uma espécie incolor e 
outra colorida. Diversas reações podem ser utilizadas, e a escolha do 
melhor reagente para esse fim se baseia em três principais aspectos: 
(i) o quanto escurece a lente; (ii) o tempo de escurecimento quando 
exposta à luz solar; e (iii) o tempo de esmaecimento em ambiente sem 
forte luz solar. A transmitância indica a razão entre a quantidade de luz 
que atravessa o meio e a quantidade de luz que incide sobre ele. 
Durante um teste de controle para o desenvolvimento de novas lentes 
fotocromáticas, foram analisadas cinco amostras, que utilizam 
reagentes químicos diferentes. 
No quadro, são apresentados os resultados. 

Amostra Tempo de 
escurecimento 

(segundo) 

Tempo de 
esmaecimento 

(segundo) 

Transmitância 
média da 

lente quando 
exposta à luz 

solar (%) 
1 20 50 80 
2 40 30 90 
3 20 30 50 
4 50 50 50 
5 40 20 95 

Considerando os três aspectos, qual é a melhor amostra de lente 
fotocromática para se utilizar em óculos? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
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 Resolução  Alternativa C 
Devemos buscar na tabela uma lente que tenha: 
I – Menor transmitância, para maior escurecimento. 
II – Baixo tempo de escurecimento, para reações mais rápidas. 
III – Baixo tempo de esmaecimento, para reações mais rápidas. 
 
As lentes 3 e 4 são as que apresentam menor transmitância, dentre 
essas, a lente 3 é a que reage mais rápido às alterações de 
luminosidade.  
A escolha da lente 3 nos leva à alternativa C. 
 

 QUESTÃO 53  
Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o 
movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados sem 
atritos e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, 
conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a 
esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um 
determinado nível, ela sempre atinge, no plano ascendente, no 
máximo, um nível igual àquele em que foi abandonada. 

 

 
 

Galileu e o plano inclinado. Disponível em: www.fisica.ufpb.br. Acesso em: 21 ago. 
2012 (adaptado). 

 
Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a 
esfera 
a) manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre 
ela será nulo. 
b) manterá sua velocidade constante, pois o impulso da descida 
continuará a empurrá-la. 
c) diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois não haverá mais 
impulso para empurrá-la. 
d) diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois o impulso 
resultante será contrário ao seu movimento. 
e) aumentará gradativamente a sua velocidade, pois não haverá 
nenhum impulso contrário ao seu movimento. 

 Resolução  Alternativa A 
Se o ângulo da rampa de subida é 0, a esfera deslizará sobre um 
plano. Neste cenário, as duas forças que agem sobre o corpo, peso e 
normal, terão mesma direção, mesmo módulo e sentidos opostos. A 
força resultante será, por tanto, nula. 
Como a força resultante é nula, também o será o impulso resultante e 
daí sabemos que a alternativa A é a correta. 
 

 QUESTÃO 54  
Uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina 
vendida em postos e, consequentemente, evitar fraudes, poderia 
utilizar o conceito de refração luminosa. Nesse sentido, a gasolina não 
adulterada, na temperatura ambiente, apresenta razão entre os senos 
dos raios incidente e refratado igual a 1,4. Desse modo, fazendo incidir 
o feixe de luz proveniente do ar com um ângulo fixo e maior que zero, 
qualquer modificação no ângulo do feixe refratado indicará adulteração 
no combustível. 
Em uma fiscalização, o teste apresentou o valor de 1,9. Qual foi o 
comportamento do raio refratado? 
a) Mudou de sentido. 
b) Sofreu reflexão total.  
c) Atingiu o valor do ângulo limite.  
d) Direcionou-se para superfície de separação.  
e) Aproximou-se da normal à superfície de separação.  

 Resolução  Alternativa E 
A razão mencionada no enunciado (senos dos ângulos de incidência e 
refração) corresponde, segundo a Lei de Snell, à razão entre os 
índices de refração absolutos da gasolina e do ar nesta ordem. Como 
o ângulo de incidência foi mantido constante, quando a razão 
aumenta o índice de refração da gasolina aumenta, indicando uma 

adulteração. O aumento da razão também representa uma 
diminuição do ângulo de refração, isto é, o raio de luz se aproxima 
da linha normal. 
 

 QUESTÃO 55  
A forma das moléculas, como representadas no papel, nem sempre é 
planar. Em um determinado fármaco, a molécula contendo um grupo 
não planar é biologicamente ativa, enquanto moléculas contendo 
substituintes planares são inativas. 
O grupo responsável pela bioatividade desse fármaco é 
 
a) 

b) S

c) 

d) 

e) 

H

O

 
 Resolução  Alternativa A 

A representação de bastão de moléculas orgânicas omite a 
organização espacial das mesmas. Sabendo que carbonos saturados 
com hibridização sp3 apresentam geometria tetraédrica e que 
carbonos insaturados sp2 apresentam geometria trigonal plana, que 
por sua vez é planar, podemos vê-los melhor nas representações 
abaixo: 
 

ligação acima do plano do carbono central

ligação abaixo do plano do carbono central 
 

C

Carbono sp3, 
geometria 
tetraédrica 
tridimensional  C

 

Carbono sp2, 
geometria 
trigonal plana 
bidimensional 

 
Com esses dados podemos rescrever as estruturas da seguinte 
maneira: 
 
a) H

H

H

H

H

H
HH

H3C

H

H

H

 

Estrutura 
tridimensional 
completa.  

b) 
C

C C

C
S

H3C

H

H

H

Parte Planar

 

A estrutura 
contém um ciclo 
planar.  

c) 
C

C C

C

H3C

H

H

H

Parte Planar

 

A estrutura 
contém um ciclo 
planar. 

Ângulo do plano de 
subida 

Ângulo do plano de 
descida 

Nível de abandono  
da esfera 
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d) 

C

C
C

C

C
C

H3C

H

H

H

H

H

Parte Planar

 

A estrutura 
contém um anel 
benzeno planar. 

e) 

H3C
C

H

O
Parte Planar

A carbonila é 
planar.  

 
Daí concluímos que a alternativa correta é a A. 
 

 QUESTÃO 56  
A elevação da temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui a 
solubilidade do oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida 
aquática que dependem desse gás. Se essa elevação de temperatura 
acontece por meios artificiais, dizemos que existe poluição térmica. As 
usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de 
energia, podem causar esse tipo de poluição. 
Que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está 
associada a esse tipo de poluição? 
a) Fissão do material radioativo. 
b) Condensação do vapor-d'água no final do processo. 
c) Conversão de energia das turbinas pelos geradores. 
d) Aquecimento da água líquida para gerar vapor-d'água. 
e) Lançamento do vapor-d'água sobre as pás das turbinas. 

 Resolução  Alternativa B 
A energia elétrica gerada por uma fonte nuclear é obtida a partir do 
calor da reação de fissão do urânio. Esse calor ferve a água de uma 
caldeira transformando-a em vapor. O vapor movimenta uma turbina 
que dá partida a um gerador que produz a eletricidade. Em seguida 
esse vapor é condensado de forma a reduzir a pressão interna do 
reator através de um condensador, que utiliza na sua entrada um 
volume de água fria do ambiente externo da usina e na sua saída 
expulsa esse mesmo volume, já mais quente do que na entrada, 
produzindo assim o fenômeno de poluição térmica. 
 

 QUESTÃO 57  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas 
portadoras de um tipo raro de doença genética. Os homens são 
representados pelos quadrados e as mulheres, pelos círculos. 
Qual é o padrão de herança observado para essa doença? 
a) Dominante autossômico, pois a doença aparece em ambos os 
sexos. 
b) Recessivo ligado ao sexo, pois não ocorre a transmissão do pai 
para os filhos. 
c) Recessivo ligado ao Y, pois a doença é transmitida dos pais 
heterozigotos para os filhos. 
d) Dominante ligado ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados 
também apresentam a doença. 
e) Codominante autossômico, pois a doença é herdada pelos filhos de 
ambos os sexos, tanto do pai quanto da mãe 

 Resolução  Alternativa D 
 

 

 
Na figura da questão há a representação de duas famílias não 
relacionadas. Para facilitar a explicação serão chamadas de A e B. Em 
ambas verificamos o cruzamento de um homem afetado com uma 
mulher normal. Na família A (acima) ocorre o cruzamento entre I-4 e 
I-5. Desse cruzamento nascem três meninas afetadas e dois meninos 
normais.  
Na família B o casal II-1 e II-2 tem dez filhos, dos quais cinco são 
meninas afetadas e cinco são meninos normais. 
Nesses dois cruzamentos, todas as filhas de pai afetado são afetadas 
e todos os filhos de mãe normal não são afetados.  
Esses resultados são uma forte evidência de que a característica em 
questão apresenta herança dominante ligada ao sexo. 
 
Análise das alternativas: 
a) Incorreta. Na herança autossômica dominante um fenótipo é 
expressado da mesma maneira em homozigotos e heterozigotos. 
Toda pessoa afetada em um heredograma possui um genitor afetado, 
que por sua vez possui um genitor afetado, e assim por diante. Porém, 
neste tipo de herança, homens e mulheres têm a mesma 
probabilidade de transmitir o fenótipo aos filhos de ambos os sexos, o 
que não é o padrão observado no heredograma do exercício em 
questão, pois neste todas as mulheres filhas de homens afetados 
apresentam a referida doença, o que não acontece com as mulheres 
afetadas e seus filhos. 
b) Incorreta. A característica ligada ao sexo está no cromossomo X. O 
pai sempre transmite o seu cromossomo Y aos seus filhos. O pai não 
transmite o seu cromossomo X aos seus filhos, nem com as 
características dominantes e nem com características recessivas. 
c) Incorreta. O cromossomo Y só é encontrado em homens. Não 
existem pais heterozigotos para uma característica ligada ao Y. 
Herança ligada ao cromossomo Y é chamada de herança restrita ao 
sexo, uma vez que ela é exclusiva do sexo masculino. Nas 
genealogias retratadas nessa questão há 12 mulheres afetadas. Essa 
alternativa não pode ser considerada. 
d) Correta, pois todas as filhas de pai afetado são afetadas.  
e) Incorreta, pois na codominância o heterozigoto apresenta os 
fenótipos dos homozigotos, ou seja, o heredograma deveria 
apresentar os indivíduos heterozigotos com uma terceira característica 
diferente da dos homozigotos recessivos ou dominantes.  
 

 QUESTÃO 58  
Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que 
guarda um concentrado de enzimas digestivas esta ilegível. Ele não 
sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia de que seja uma 
protease gástrica, que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo 
que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta 
cinco tubos de ensaio com alimentos diferentes, adiciona o 
concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda 
para ver se a enzima age em algum deles. 
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O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a 
hipótese do pesquisador está correta é aquele que contém 
a) cubo de batata em solução com pH = 9. 
b) pedaço de carne em solução com pH = 5. 
c) clara de ovo cozida em solução com pH = 9. 
d) porção de macarrão em solução com pH = 5. 
e) bolinha de manteiga em solução com pH = 9. 

 Resolução  Alternativa B 
A hipótese do pesquisador é que a enzima em questão é uma enzima 
gástrica e a protease gástrica digere proteínas. Nas alternativas, 
pedaço de carne e clara de ovo cozida são os únicos alimentos ricos 
em proteínas. Cubo de batata e porção de macarrão são ricos em 
amido (carboidrato), sendo digeridos por amilases (salivar ou ptialina e 
amilase pancreática) e a bolinha de manteiga é rica em lipídios, que 
serão digeridas por lipases. Como a protease gástrica age em pH 
ácido, o valor ideal seria 2,0, porém, infelizmente não há alternativas 
que contemplem o pH ideal do estômago, mas a alternativa b cita um 
pH = 5 que é ácido. Portanto, a alternativa a ser considerada correta é 
a b. 
 

 QUESTÃO 59  
Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. 
Nesses sensores, existe uma substância que se polariza na presença 
de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando 
uma tensão que pode ser amplificada e emprega para efeito de 
controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação 
emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor.  

WENDLING, M. Sensores. Disponível em: www2.feg.unesp.br.  
Acesso em: 7 maio 2014 (adaptado). 

 
A radiação captada por esse detector encontra-se na região de 
frequência 
a) da luz visível. 
b) do ultravioleta. 
c) do infravermelho.  
d) das micro-ondas.  
e) das ondas longas de rádio.  

 Resolução  Alternativa C 
Todo corpo emite radiação eletromagnética e a frequência que emite 
com maior intensidade depende da temperatura desse corpo. Os 
corpos, quando em temperaturas próximas aos 300 K, temperaturas 
comumente encontradas no ambiente, emitem com maior intensidade 
radiações na faixa do infravermelho. 
O corpo de uma pessoa tem temperatura aproximada de 310 K, 
temperatura ligeiramente maior que a da maior parte dos ambientes, 
mas que ainda assim tem emissão eletromagnética na faixa do 
infravermelho. 
 

 QUESTÃO 60  
O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir 
propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de 
de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas 
quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e 
ramificada. 
A fórmula que se enquadra nas características da molécula 
investigada é 
a) 3 2 3( ) ( )CH CH CH OH CO NH CH− − − − −   
b) 3 2 3 3( ) (C )CH CH CH H CO NH CH− − − − −  
c) 3 2 3 2( ) (C )CH CH CH H CO NH− − − −  
d) 3 2 3 3(C )CH CH CH H CO NH CH− − − − −  
e) 6 5 2 3C H CH CO NH CH− − − −  

 Resolução  Alternativa B 
a) Incorreta.  
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Insaturação Heteroátomo  
Trata-se uma cadeia LINEAR. O grupo hidroxila não pode ser 
considerado uma ramificação.  
 

b) Correta.   
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Insaturação Heteroátomo  
A molécula atende todos os requisitos do enunciado tendo o nitrogênio 
no meio da cadeia carbônica, caracterizando uma cadeia heterogênea,  
c) Incorreta. 
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A cadeia não é heterogênea pois o nitrogênio não está no meio da 
cadeia carbônica.  
d) Incorreta  
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A molécula não apresenta centro quiral. 
 

 QUESTÃO 61  
Com o objetivo de substituir as sacolas de polietileno, alguns 
supermercados têm utilizado um novo tipo de plástico ecológico, que 
apresenta em sua composição amido de milho e uma resina 
polimérica termoplástica obtida a partir de uma fonte petroquímica. 

ERENO, D. Plástico de vegetais. Pesquisa Fapesp, n 179, jan. 2011 (adaptado). 
 
Nesses plásticos, a fragmentação da resina polimérica é facilitada 
porque os carboidratos presentes 
a) dissolvem-se na água. 
b) absorvem água com facilidade. 
c) caramelizam por aquecimento e quebram. 
d) são digeridos por organismos decompositores. 
e) decompõem-se espontaneamente em contato com água e gás 
carbônico. 

 Resolução  Alternativa D 
O amido de milho é um carboidrato, molécula orgânica cuja principal 
função nos seres vivos é servir como fonte de energia para os 
processos celulares. Sendo assim, ao substituir as sacolas de 
polietileno por sacolas que apresentam em sua composição amido 
de milho, a fragmentação da resina polimérica será facilitada e 
gerará menor quantidade de resíduos pela digestão do carboidrato 
presente na estrutura polimérica pelos organismos 
decompositores, tornando a alternativa d a correta. 
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 QUESTÃO 62  
Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água do mar. O 
esquema representa reações que ocorrem naturalmente, em 
equilíbrio, no sistema ambiental marinho. O excesso de dióxido de 
carbono na atmosfera pode afetar os recifes de corais. 

 
Disponível em: http://news.bbc.co.uk . Acesso em: 20 maio 2014 (adaptado). 

 
O resultado desse processo nos corais é o(a) 
a) seu branqueamento, levando à sua morte e extinção. 
b) excesso de fixação de cálcio, provocando calcificação indesejável. 
c) menor incorporação de carbono, afetando seu metabolismo 
energético. 
d) estimulo da atividade enzimática, evitando a descalcificação dos 
esqueletos. 
e) dano à estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho 
das populações. 

 Resolução  Alternativa E 
Os corais são formados principalmente por colônias de cnidários da 
classe Anthozoa. Esses organismos são pólipos que secretam 
exoesqueleto acumulando substâncias calcárias na base do seu 
corpo, o que favorece a sua sustentação. 
Quando um pólipo morre a matéria orgânica é decomposta restando 
apenas o exoesqueleto calcário sobre o qual se instalam novos 
pólipos, desta forma a estrutura calcária aumenta resultando na rocha 
calcária. 
O esquema da questão ilustra como ocorre de forma natural a 
formação de ácido carbônico pela reação de CO2 e H2O, levando a 
acidificação da água marinha, o que prejudica a população de corais 
por danificar seu exoesqueleto calcário. Podemos considerar o 
exoesqueleto sendo carbonato de cálcio 3CaCO , um sal insolúvel. 
Tendo em vista os equilíbrios químicos do dióxido de carbono em 
água temos: 

2 2 2 3CO H O H CO+ →   

2 3 3H CO H HCO+ −→ +   
2

3 3CaCO H Ca HCO+ + −+ → +   
Somando todos os equilíbrios químicos podemos escrever a seguinte 
equação  

3 2 2 3 2( )CaCO CO H O Ca HCO+ + →   
Ao contrário do carbonato de cálcio, o bicarbonato de cálcio 
( 3 2( )Ca HCO ) é um sal solúvel.  
Portanto, o aumento da concentração de CO2 na água leva a 
dissolução do exoesqueleto calcário. 
a) Incorreta. O processo de branqueamento dos corais é resultado da 
morte dos pólipos que formam esses corais devido a alterações 
ambientais. Com a morte desses organismos restam apenas seus 
exoesqueletos calcários que apresentam a cor branca, justificando o 
nome do processo. A morte dos pólipos decorre da morte das 
zooxantelas, algas que vivem dentro desses cnidários numa relação 
mutualística na qual fornecem para eles parte dos compostos 
orgânicos necessários para a sua nutrição. Portanto, o processo de 
branqueamento dos corais não é resultado da danificação do 
exoesqueleto desses cnidários, conforme essa alternativa afirma. 
b) Incorreta. Como mencionado anteriormente, o excesso de H+ no 
ambiente leva a danificação da estrutura calcária, ao contrário da 
alternativa que afirma que ocorre excesso de fixação de cálcio.  
c) Incorreta. Os cnidários que formam os corais realizam uma 
interação simbiótica com algas denominadas zooxantelas, capazes de 
realizar fotossíntese gerando compostos orgânicos complementares a 
dieta dos pólipos. Essas algas necessitam do CO2 como substrato 

para o seu metabolismo fotossintético, entretanto, o enunciado 
apresenta um cenário em que há altas concentrações de CO2 
dissolvido, possibilitando assim uma maior incorporação desse 
composto pelas algas. 
d) Incorreta. Enzimas são proteínas que atuam como catalizadores de 
reações biológicas e para tal atuação a sua forma é essencial. Alguns 
fatores, tais como pH e temperatura, influenciam na atividade das 
enzimas, pois podem modificar sua estrutura. Dessa forma, cada 
enzima apresenta uma temperatura e um pH ideal que favorecem a 
sua atuação. A maior dissolução de CO2 atmosférico, com 
consequente diminuição do pH marinho, tenderá a inibir a atividade 
enzimática, e não estimular conforme afirma a alternativa. 
e) Correta. Como mencionado anteriormente, a alteração de pH 
resultante da formação ácido carbônico no meio, gera a 
descalcificação do esqueleto calcário, o que leva à morte de muitos 
pólipos prejudicando a população de cnidários.  
 

 QUESTÃO 63  
O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no 
fenômeno da indução eletromagnética, descoberto por Michael 
Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se 
movimentar um ímã e uma espera em sentidos opostos com módulo 
da velocidade igual a v, induzindo uma corrente elétrica de intensidade 
i, como ilustrado na figura. 

 
A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada 
na figura, utilizando os mesmo materiais, outra possibilidade é mover a 
espira para a 
a) esquerda e o ímã para a direita com polaridade invertida. 
b) direita e o ímã para a esquerda com polaridade invertida. 
c) esquerda e o ímã para a esquerda com mesma polaridade. 
d) direita e manter o ímã em repouso com polaridade invertida. 
e) esquerda e manter o ímã em repouso com mesma polaridade 

 Resolução  Alternativa A 
O surgimento da corrente elétrica induzida na espira condutora pode 
ser explicado pela variação do fluxo de campo magnético através da 
mesma (lei de Faraday). A corrente induzida é causada por uma 
variação no fluxo de campo magnético através da espira e, segundo a 
lei de Lenz, essa corrente gera um campo magnético secundário que 
se opõe à variação de fluxo que a originou. 
Como pode ser visto na ilustração da questão, o campo magnético 
gerado pelo ímã está orientado do ímã para a espira e, como os dois 
estão se afastando, o fluxo de campo magnético diminui em função do 
tempo. Como reação à diminuição do fluxo, a corrente elétrica 
induzida gera um campo magnético induzido que possui a mesma 
direção e o mesmo sentido do campo do ímã e daí temos a 
determinação do sentido dessa corrente. 
Uma corrente com o mesmo sentido (que gera um campo magnético 
induzido orientado do ímã para a espira) pode ser obtida por uma 
situação semelhante à ilustrada (redução do fluxo de um campo de 
mesma orientação, que é causada pelo afastamento do polo norte do 
ímã voltado para a bobina) ou pelo aumento do fluxo de um campo 
com a orientação contrária – da bobina para o ímã, que é causado 
pela aproximação do polo sul do ímã voltado para a bobina. 
Analisando as alternativas, vemos que a única que apresenta uma 
situação compatível com o que foi exposto é a alternativa A. Nela o 
polo sul do ímã se aproxima da bobina, como na figura 
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Abaixo:

 
 QUESTÃO 64  

Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, 
organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células 
eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de 
procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais 
complexas. 
Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é a 
a) capacidade de produzir moléculas de ATP. 
b) presença de parede celular semelhante à de procariontes. 
c) presença de membranas envolvendo e separando a matriz 
mitocondrial do citoplasma. 
d) capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio 
semelhante ao bacteriano. 
e) presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas 
do metabolismo aeróbio. 

 Resolução  Alternativa D 
A teoria da endossimbiose ou teoria endossimbiótica é utilizada para 
justificar peculiaridades das mitocôndrias e dos cloroplastos, 
explicando a formação dessas organelas através de uma relação 
simbiótica entre organismos unicelulares. Nessa teoria, é prevista a 
ocorrência do englobamento por organismos unicelulares de células 
procariotas que a partir desse momento, passam a viver dentro das 
células que os englobaram desenvolvendo uma relação de benefício 
mútuo. Ao longo do tempo o endossimbionte e a célula hospedeira se 
tornaram um único organismo, inseparáveis, com a célula procariota 
assumindo o papel de organela da célula hospedeira.  
Há muitas evidências que sustentam a teoria endossimbiótica para 
mitocôndrias e plastídeos, como: a presença de membrana interna das 
duas organelas com enzimas e transporte semelhante ao encontrado 
em procariotos. Mitocôndrias e plastídeos dividem-se, independente 
do controle nuclear, por um processo homólogo ao presente em 
procariotos atuais. Tanto mitocôndrias como plastídeos apresentam 
DNA próprio que codificam genes específicos dessas organelas, além 
do mais, esse material genético é circular e não está associado a 
histonas, assim como o encontrado em procariotos. Além disso 
apresentam maquinaria celular própria incluindo ribossomos 
semelhante aos ribossomos de procariotos atuais. 
a) Incorreta. A capacidade das mitocôndrias de gerarem moléculas de 
ATP não as caracteriza como seres procariotos, e, tampouco, 
caracteriza presença de uma relação endossimbiótica. 
b) Incorreta. Tanto mitocôndrias quanto plastídeos apresentam um 
sistema de dupla membrana lipoproteica, separando a parte interna da 
organela do citoplasma e não apresentam parede celular.  
c) Incorreta. Mitocôndrias e plastídeos possuem uma membrana 
interna e uma externa. Pela teoria endossimbiótica a membrana 
interna corresponde à membrana plasmática do organismo procarionte 
primitivo que foi engolfado e a membrana externa é resultante da 
porção da membrana celular da célula hospedeira primitiva que 
englobou a célula procariota. Porém, a presença de um DNA próprio e 
circular, semelhante ao DNA bacteriano (ser procarionte), é que 
sustenta principalmente essa teoria. 
d) Correta. Como mencionado anteriormente a presença de material 
genético em mitocôndrias e plastídeos lhes confere independência 
metabólica e fortalece a ideia de que essas organelas se originaram a 
partir de organismos procariotos.  
e) Incorreta. O metabolismo das organelas analisadas reforça a teoria 
endossimbiótica por possuírem um sistema enzimático e maquinaria 
celular com algum grau de independência do controle nuclear. O fato 
de serem aeróbicos não os caracteriza como organismos distintos da 
célula em que estão. 
 
 

 QUESTÃO 65  
Uma pessoa, lendo o manual de uma ducha que acabou de adquirir 
para a sua casa, observa o gráfico, que relaciona a vazão na ducha 
com a pressão, medida em metros de coluna de água (mca). 

 
Nessa casa residem quatro pessoas. Cada uma delas toma um banho 
por dia, com duração média de 8 minutos, permanecendo o registro 
aberto com vazão máxima durante esse tempo. A ducha é instalada 
em um ponto seis metros abaixo do nível da lâmina de água, que se 
mantém constante dentro do reservatório. 
Ao final de 30 dias, esses banhos consumirão um volume de água, em 
litros, igual a 
a) 69 120. 
b) 17 280. 
c) 11 520. 
d) 8 640 
e) 2 880 

 Resolução  Alternativa C 
A família é composta por 4 pessoas que tomarão, cada uma, um 
banho diário ao longo de trinta dias. Assim teremos um total de 
 

4 30 120 banhos.⋅ =  
 

Cada banho tem duração de oito minutos, portanto o tempo total de 
utilização da ducha será de 
 

120 8 960 minutos.⋅ =  
 

Como a ducha está instalada em um ponto 6,0 metros abaixo do nível 
temos, pelo gráfico, uma vazão de 12 litros por minuto. Logo, o volume 
(V) consumido é 
 

12 960 11520 LV V= ⋅ ⇔ =  
 

 QUESTÃO 66  
Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também apresenta 
enxofre em sua composição. Esse enxofre é um componente 
indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é um dos grandes 
causadores da chuva ácida. Nos anos 1980, não havia 
regulamentação e era utilizado óleo diesel com 13 000 ppm de 
enxofre. Em 2009, o diesel passou a ter 1 800 ppm de enxofre (S1800) 
e, em seguida, foi inserido no mercado o diesel S500 (500ppm). Em 
2012, foi difundido o diesel S50, com 50 ppm de enxofre em sua 
composição. Atualmente, é produzido um diesel com teores ainda 
menores. 

Os impactos da má qualidade do óleo diesel brasileiro. Disponível em: 
www.cnt.org.br. 

 
Acesso em: 20 dez. 2012 (adaptado) 

 
A substituição do diesel usado nos anos 1980 por aquele difundido em 
2012 permitiu uma redução percentual de emissão de SO3 de 
a) 86,2% b) 96,2% c) 97,2% d) 99,6% e) 99,9% 

 Resolução                              Alternativa D 
O texto nos informa que em 1980 o óleo diesel utilizado apresentava 
13.000 ppm de enxofre; já em 2012 essa concentração foi reduzida 
para 50 ppm. Assim, a redução percentual de emissão de SO3 pode 
ser calculada a partir do seguinte cálculo: 
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 QUESTÃO 67  
Em um hospital havia cinco lotes de bolsas de sangue, rotulados com 
os códigos I, II, III, IV, e V. Cada lote continha apenas um tipo 
sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer 
a identificação utilizando dois tipos de soro, anti-A e anti-B. Os 
resultados obtidos estão descritos no quadro. 
 

Código 
dos lotes 

Volume de 
sangue (L) Soro anti-A Soro anti-B 

I 22 Não aglutinou Aglutinou 
II 25 Aglutinou Não aglutinou 
III 30 Aglutinou Aglutinou 
IV 15 Não aglutinou Não aglutinou 
V 33 Não aglutinou Aglutinou 

Quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo do tipo A? 
a) 15 
b) 25 
c) 30 
d) 33 
e) 55 

 Resolução  Alternativa B 
Os tipos sanguíneos no sistema ABO são definidos por proteínas 
existentes na membrana plasmática das hemácias. Essas proteínas 
são chamadas de antígenos ou aglutinogênios. No sistema ABO há 
dois tipos: o antígeno A e o antígeno B. Hemácias do sangue tipo A 
possuem antígeno tipo A, o sangue tipo B possui antígeno tipo B, o 
tipo O não possui antígenos e o AB possui ambos. 
Naturalmente a aglutinina anti-A ocorre no plasma sanguíneo de uma 
pessoa de sangue tipo B. A aglutinina anti-B ocorre no plasma 
sanguíneo de uma pessoa de sangue tipo A. Pessoas com sangue 
tipo O possuem os dois tipos de aglutininas, enquanto que não 
encontramos aglutininas anti-A ou anti-B no sangue de pessoas de 
tipo AB. 
O soro anti-A aglutina sangue tipo A, enquanto que o soro anti-B 
aglutina sangue tipo B. 
Lote I – sangue tipo B – O sangue não possui o antígeno A mas 
possui o antígeno B. Há 22 L de sangue B. 
Lote II – sangue tipo A – O sangue possui o antígeno A e não possui 
o antígeno B. Há 25 L de sangue A. 
Lote III – sangue tipo AB – O sangue possui o antígeno A e B. Há 
30 L de sangue AB. 
Lote IV – sangue tipo O – O sangue não possui o antígeno A e nem o 
antígeno B. Há 15L de sangue O. 
Lote V – sangue tipo B – O sangue não possui o antígeno A mas 
possui o antígeno B. São mais 33L de sangue B (além dos 22 do lote 
I). 
a) Incorreta. 15L é a quantidade de sangue tipo O. 
b) Correta. 25L é a quantidade de sangue tipo A. 
c) Incorreta. 30L é a quantidade de sangue tipo AB. 
d) Incorreta. 33L é a quantidade de um lote de sangue tipo B, o lote I. 
e) Incorreta. 55L é a quantidade total de sangue tipo B. 
 

 QUESTÃO 68  
O principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a 
oxidação do cumeno (isopropilbenzeno). A equação mostra que esse 
processo envolve a formação do hidroperóxido de cumila, que em 
seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria 
química como precursores de moléculas mais complexas. Após o 
processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para 
comercialização individual. 

+O2
Catalisador

OOH

Cumeno Hidroperóxido
de cumila

H2O / H2SO4

OH

+

O

Fenol Acetona
 

 
Considerando as características físico-químicas dos dois insumos 
formados, o método utilizado para a separação da mistura, em escala 
industrial, é a 
 
a) filtração. 
b) ventilação. 
c) decantação. 
d) evaporação. 
e) destilação fracionada. 

 Resolução  Alternativa: E 
O fenol e a acetona são moléculas orgânicas que apresentam neste 
caso o mesmo estado físico: líquido. Dessa forma, ocorrerá a 
formação de uma mistura homogênea (L + L), o qual apresenta como 
método de separação a destilação fracionada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A acetona, devido às interações do tipo dipolo-dipolo, apresenta o 
menor ponto de ebulição em relação ao fenol que apresenta 
ligação de hidrogênio (interação química mais forte que dipolo-
dipolo). Dessa maneira, temos compostos com ponto de ebulição 
diferentes, e, portanto, podem ser separados por destilação 
fracionada. 
 

 QUESTÃO 69  
Os parasitoides (misto de parasitas e predadores) são insetos 
diminutos que têm hábitos muito peculiares: suas larvas podem se 
desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a 
figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada 
parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie e, por isso, 
esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle 
biológico de pragas agrícolas. 
 

Ciclo de vida de um inseto parasitoide de lagartas 
 

 
SANTO, M. M. E.; FARIA, M. L. Parasitoides: insetos benéficos e cruéis. 

Ciência Hoje, v. 49, n. 291, abr. 2012 (adaptado). 
 
A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia 
alimentar? 
a) consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie 
herbívora. 
b) consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos 
da lagarta. 
c) organismo heterótrofo de primeira ordem, pois se alimenta de pólen 
na fase adulta. 
d) organismo heterótrofo de segunda ordem, pois apresenta o maior 
nível energético na cadeia. 
e) decompositor, pois se alimenta de tecidos do interior do corpo da 
lagarta e a leva à morte. 

 Resolução  Alternativa B 
Uma cadeia alimentar é uma representação das relações alimentares 
entre organismos, sendo esses classificados em níveis tróficos como 
produtores, consumidores e decompositores de acordo com a posição 
que ocupam na cadeia alimentar. 
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Os organismos capazes de converter compostos inorgânicos em 
orgânicos, denominados autotróficos, ocupam o primeiro nível trófico e 
por isso são chamados de produtores, enquanto que os seres 
incapazes de se nutrir a partir da produção própria de matéria 
orgânica, são chamados de heterotróficos e ocupam os demais níveis 
da cadeia alimentar. 
Organismos que se alimentam de produtores, titulados herbívoros, 
ocupam o segundo nível trófico e são denominados consumidores 
primários ou de primeira ordem.  Organismos que se alimentam de 
consumidores primários ocupam o terceiro nível trófico e são 
denominados consumidores secundários ou de segunda ordem e 
assim por diante. 
Já os decompositores são organismos como fungos e bactérias 
capazes de transformar a matéria orgânica em inorgânica, se 
alimentando de excrementos, restos de seres vivos e cadáveres. 
Esses são extremamente importantes por realizarem a reciclagem da 
matéria. 
Na questão são descritas as relações alimentares entre três 
organismos: a planta, a lagarta e o parasitoide. Esses apresentam a 
seguinte relação alimentar: o parasitoide se alimenta de tecidos da 
lagarta ao mesmo tempo que a lagarta se alimenta de órgãos 
vegetais. As relações alimentares são demonstradas na cadeia 
alimentar abaixo. 
Planta  lagarta  parasitoide  
Desta forma o primeiro nível trófico é ocupado pela planta sendo essa 
o produtor. O segundo nível trófico é ocupado pela lagarta, sendo essa 
o consumidor primário, ao passo que o terceiro nível trófico é ocupado 
pelo parasitoide, sendo esse o consumidor secundário. Assim a 
alternativa correta é aquela que caracteriza o parasitoide como 
consumidor secundário, ou seja, alternativa B.   
 

 QUESTÃO 70  
Um sistema de iluminação foi construído com um circuito de três 
lâmpadas iguais conectadas a uma gerador (G) de tensão constante. 
Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A 
ou B. 
 

 
Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará 
mais quando a chave estiver na posição 
a) B, pois a corrente será maior nesse caso. 
b) B, pois a potência total será maior nesse caso. 
c) A, pois a resistência equivalente será menor nesse caso. 
d) B, pois o gerador fornecerá uma maior tensão nesse caso. 
e) A, pois a potência dissipada pelo gerador será menor nesse caso. 

 Resolução  Alternativa C 
Sejam ε a tensão fornecida pelo gerador ao circuito e R a resistência 
de cada lâmpada presente no circuito, isto é: 
 

1 2 3R R R R= = =  
 

Com a chave na posição A, temos o circuito: 
 

 
 

Nesse caso, a corrente i que passa por cada um dos resistores é dada 
por: 
 

i
R
ε

=  
 

A potência dissipada na lâmpada 1 nesse caso é igual a: 
 

2

1AP
R
ε

=  
 

Já a resistência equivalente, estando os dois resistores em paralelo, é 
dada por: 
 

2A
RR =  

 

E a potência gerada pelo gerador nesse caso é igual a: 
 

22 22GAP i
R R
ε ε

= ε ⋅ = ε ⋅ =  
 

Com a chave na posição B, temos o circuito: 
 

 
 
Os resistores 1 e 3 novamente estão associados em paralelo, e esta 
associação, por sua vez, está em série com o resistor 2. Assim, a 
resistência equivalente do circuito, nesse caso, é dada por: 
 

3
2 2B
R RR R= + =  

 
Assim, sendo 2i' a corrente total, que passa pela bateria, temos que: 
 

32 ' 2 ' '
2 3B
RR i i i

R
ε

ε = ⋅ = ⋅ ⇔ =  
 
A potência dissipada na lâmpada 1 nesse caso é igual a: 
 

2 2
2

1 ( ')
3 9BP R i R
R R
ε ε⎛ ⎞= ⋅ = ⋅ =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 
E a potência gerada pelo gerador nesse caso é igual a: 
 

22 22 '
3 3GAP i
R R
ε ε

= ε ⋅ = ε ⋅ =  

 
Comparando as potências consumidas pela lâmpada 1 em cada caso, 
temos que: 
 

2

1

1 12

1 9

A

A B

B

P
R P P

P
R

⎧ ε
=⎪⎪ ⇒ >⎨
ε⎪ =⎪⎩

 

 
 

Desse modo, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na 
posição A. Isso descarta as alternativas (a), (b) e (d). Na alternativa 
(e), usou-se a expressão "potência dissipada pelo gerador", o que não 
faz sentido, considerando-se que o gerador é responsável por fornecer 
potência para o circuito e não dissipá-la. Ficamos com a alternativa 
(c), que traz uma afirmação verdadeira (de fato temos uma menor 
resistência equivalente quando a chave está na posição A), embora 
façamos a ressalva de que não é exatamente por isso que a lâmpada 
1 brilha mais nesse caso, mas sim porque a corrente que a percorre é 
maior nesse caso (ou, equivalentemente, porque ela está submetida a 
uma maior diferença de potencial nesse caso). 
 
 

A 

B 
G 

3 

1 2 
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 QUESTÃO 71  
A capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão dependem de 
sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com 
facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais 
micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com 
substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com 
substâncias apolares, como as gorduras e os óleos. 

SANTOS, W. L. P.; MÓL, G. S. (Coords.). Química e sociedade. 
São Paulo: Nova Geração, 2005 (adaptado). 

 
A substância capaz de formar as estruturas mencionadas é 
a) 18 36C H   
b) 17 33C H COONa  
c) 3 2CH CH COONa  
d) 3 2 2CH CH CH COOH  
e) 3 2 2 2 2 2 2 3CH CH CH CH OCH CH CH CH  

 Resolução  Alternativa B 
O texto descreve o processo de limpeza de um tensoativo. Para a 
molécula ser um tensoativo ela necessita de uma calda apolar e de 
uma cabeça polar, sendo que a calda apolar deve ser uma cadeia 
carbônica longa. Um conjunto de moléculas tensoativas interage com 
a gordura formando micelas, como mostrado abaixo: 

 
Fonte: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002_v1/motor/index.obrazky.html 

a) Incorreta 
 

 
Trata-se de um hidrocarboneto que contem a parte apolar porém não 
possui a parte polar. 
 

b) Correta  

O

O-Na+

Cabeça Polar

Calda Apolar  
c) Incorreta. A parte apolar da molécula é muito pequena. 

O

O-Na+

Cabeça Polar

Parte Apolar muito curta  
 d) Incorreta. A parte apolar da molécula é muito pequena.  

O

O-Na+

Cabeça Polar

Parte Apolar muito curta  
e) Incorreta. A molécula não apresenta uma cabeça polar. 
 

O

Parte Apolar Parte Apolar

A função éter é muito pouco polar, 
tem característica mais apolar

 

 QUESTÃO 72  
A revelação das chapas de raios X gera uma solução que contem íons 
prata na forma de −3

2 3 2( )Ag S O . Para evitar a descarga desse metal no 
ambiente, a recuperação de prata metálica pode ser feita tratando 
eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada. O 
quadro apresenta semirreações de redução de alguns íons metálicos. 

Semirreação de redução 0( )E V   

( )− − −+ +3 2
2 3 2 2 3( ) ( ) ( ) 2Ag S O aq e Ag s S O aq  +0,02   

2 ( ) 2 ( )Cu aq e Cu s+ −+  +0,34   
2 ( ) 2 Pt ( )Pt aq e s+ −+  +1,20  
3 ( ) 3 Al ( )Al aq e s+ −+  −1,66  
2 ( ) 2 Sn ( )Sn aq e s+ −+  −0,14  
2 ( ) 2 Zn ( )Zn aq e s+ −+  −0,76  

BENDASSOLLI, J. A. et al. Procedimentos para a recuperação de Ag de resíduos 
líquidos e sólidos. Química Nova, v. 26, n. 4, 2003 (adaptado). 

Das espécies apresentadas, a adequada para essa recuperação é 
a) (s)Cu . 
b) ( )Pt s . 
c) +3 ( )Al aq . 
d) ( )Sn s . 
e) +2 ( )Zn aq . 

 Resolução  Alternativa D 
Deseja-se realizar a redução da prata cuja semirreação pode ser 
escrita da seguinte maneira.  
 

3 2
2 3 2( ) ( ) 2 3( )( ) 2aq s aqAg S O e Ag S O− − −+ +  

 

Assim sendo, o processo desejado é a redução dos íons Ag+ para 
prata metálica Ag0.  

O exercício nos informa que o potencial de redução da 
semirreação acima é de +0,02 V.  

Tendo em vista que quem tem o maior potencial de redução 
se reduz, torna-se necessário utilizar um metal com menor potencial 
de redução da prata.  

Alternativamente podemos pensar que o processo só é 
espontâneo se o potencial da reação for positivo.    

a) Incorreta. O potencial de redução do cobre é de +0,34V maior do 
que o da prata dessa maneira a reação não é espontânea 
ou 

3 2 2 0
2 3 2( ) (s) ( 0 2 3( )2 ( ) 2 2aq aq aqAg S O Cu Cu S O Ag− + −+ + +  

E= (0,02-0,34) = -0,32V 
Potencial da reação negativo processo não espontâneo 
b) Incorreta. O potencial de redução da platina é de +1,20V maior do 
que o da prata dessa maneira a reação não é espontânea 
ou 

3 2 2 0
2 3 2( ) (s) ( 0 2 3( )2 ( ) 2 2aq aq aqAg S O Pt Pt S O Ag− + −+ + +  

E= (0,02-1,20) = -1,18V 
Potencial da reação negativo processo não espontâneo 
c) Incorreta. Para ocorrer a redução da prata o reagente tem que se 
oxidar, o alumínio já está oxidado na forma de Al3+, não sendo esse 
possível aumentar mais seu nox para reduzir a prata.  
d) Correta. O estanho possui potencial de redução -0,14V menor que 
da prata. Dessa maneira, a prata se reduz e o Sn se oxida. 
ou 

3 2 2 0
2 3 2( ) (s) ( 0 2 3( )2 ( ) 2 2aq aq aqAg S O Sn Sn S O Ag− + −+ + +  

E= (0,02+0,14) = 0,16V 
Potencial da reação positivo processo espontâneo. 
e) Incorreta. Para ocorrer a redução da prata o regente tem que se 
oxidar, o zinco já está oxidado na fora de Zn2+, não sendo esse 
possível aumentar mais seu nox para reduzir a prata.  
 

 QUESTÃO 73  
Existem bactérias que inibem o crescimento de um fungo causador de 
doenças no tomateiro, por consumirem o ferro disponível no meio. As 
bactérias também fazem fixação de nitrogênio, disponibilizam cálcio e 
produzem auxinas, substâncias que estimulam diretamente o 
crescimento do tomateiro. 

PELZER, G. Q. et al. Mecanismos de controle da murcha-de-esclerócio e promoção de crescimento em tomateiro 
mediados por rizobactérias. 

Tropical Plant Pathology, v. 36, n. 2, mar.-abr. 2011 (adaptado). 

 



 
 

 

  (19) 3251-1012 O ELITE RESOLVE ENEM 2014 – CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA 
 

27 
 

Qual dos processos biológicos mencionados indica uma relação 
ecológica de competição? 
a) Fixação de nitrogênio para o tomateiro. 
b) Disponibilização de cálcio para o tomateiro. 
c) Diminuição da quantidade de ferro disponível para o fungo. 
d) Liberação de substâncias que inibem o crescimento do fungo. 
e) Liberação de auxinas que estimulam o crescimento do tomateiro. 

 Resolução                 Alternativa C 
Competição ocorre entre populações com nichos ecológicos 
sobrepostos e é uma relação ecológica desarmônica, isto é, envolve 
prejuízo para pelo menos uma das espécies envolvidas. Essa é uma 
interação -/-, ou seja, prejudicial para as duas populações envolvidas 
pois consiste na competição por um recurso necessário para o 
crescimento e sobrevivência de ambas as espécies. Por exemplo, 
Linces e raposas que vivem no mesmo ambiente competem por 
presas como lebres. 
No enunciado é caracterizada a interação que ocorre entre bactérias e 
fungos, entre bactérias e tomateiro e entre fungo e tomateiro. A 
interação descrita entre bactérias e tomateiro é harmônica pois não 
gera malefícios para nenhuma das populações envolvidas. A interação 
entre fungos e o tomateiro é benéfica para o fungo que se alimenta de 
tecidos vegetais do tomateiro e prejudicial para o tomateiro que tem 
tecidos degradados pelo fungo, sendo essa relação caracterizada 
como parasitismo. Já a interação entre fungo e bactéria é prejudicial 
para as duas populações, pois ambas precisam de ferro para o seu 
desenvolvimento e competem por esse recurso, assim a presença do 
fungo diminui a quantidade de ferro disponível para a bactéria que por 
sua vez, também limitam a quantidade de ferro acessível para o fungo 
por conjuntamente utilizar esse nutriente. Nota-se pela descrição da 
questão que a bactéria apresenta habilidades competitivas que 
permitem que ela assimile mais ferro do que os fungos, inibindo o 
crescimento do mesmo.  
Assim a alternativa correta é a C que indica a diminuição da 
quantidade de ferro como indicador da ocorrência de competição. 
 

 QUESTÃO 74  
Uma região de Cerrado possui lençol freático profundo, estação seca 
bem marcada, grande insolação e recorrência de incêndios naturais. 
Cinco espécies de árvores nativas, com as características 
apresentadas no quadro, foram avaliadas quanto ao seu potencial 
para uso em projetos de reflorestamento nessa região. 
 
Característica Árvore 1 Árvore 2 Árvore 3 Árvore 4 Árvore 5
Superfície 
foliar 

Coberta 
por 
tricomas 

Coberta 
por cera 

Coberta 
por cera 

Coberta 
por 
espinhos 

Coberta 
por 
espinhos 

Profundidade 
das raízes 

Baixa Alta Baixa Baixa Alta 

 
Qual é árvore adequada para o reflorestamento dessa região? 
 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 Resolução  Alternativa B 
O cerrado é um bioma brasileiro quente, caracterizado pela presença 
de secas bem definidas, ocorrência de incêndios espontâneos e lençol 
freático profundo. As plantas que sobrevivem nesse bioma, também 
conhecido como savana brasileira, apresentam algumas adaptações 
selecionadas no decorrer do tempo evolutivo, possibilitando o 
desenvolvimento vegetal nessas áreas, como: 

• folhas cobertas por cera que diminuem a perda d’água por 
transpiração; 

• controle sobre a abertura e o fechamento dos estômatos; 
• folhas com superfície reduzidas que diminuem a perda d’água; 
• caules com cascas grossas que reduzem a transpiração e 

resistem a incêndios; 
• tricomas que refletem a luz e mantêm a umidade próxima ao 

tecido vegetal; 
• raízes profundas que auxiliam na captação de água. 

 
De acordo com estas informações analisamos as alternativas: 
a) Incorreta. Apesar de ser coberta por pelos (tricomas) – uma 
adaptação importante contra a perda d’água excessiva e reflexão de 
luz/calor –, a Árvore 1 apresenta sistema radicular insuficiente para 

sobrevivência no Cerrado, uma vez que neste ambiente os lençóis 
freáticos se localizam em profundidade. 
b) Correta. A Árvore 2 apresenta, em relação às características 
superfície foliar e profundidade das raízes a melhor combinação entre 
os cinco espécimes descritos: folhas cobertas por cera, eficiente 
estratégia para minimizar a perda de água por evaporação e o sistema 
radicular atingindo alta profundidade, garantindo o suprimento hídrico 
necessário à sua sobrevivência. 
c) Incorreta. A Árvore 3 tem as folhas cobertas por cera – adaptação 
eficiente ao ambiente de Cerrado – porém apresenta sistema radicular 
pouco desenvolvido, o que compromete sua eficiência na captação de 
água e, consequentemente, sua sobrevivência neste ambiente. 
d) Incorreta. A Árvore 4 tem a superfície foliar coberta por espinhos, 
característica relacionada à proteção contra predadores, mas que não 
representa adaptação às condições de vida no Cerrado, além do que 
suas raízes são pouco profundas, o que inviabiliza sua sobrevivência 
neste ambiente. 
e) Incorreta. A Árvore 5, apesar de ter raízes profundas não 
apresenta superfície foliar adaptada ao ambiente de Cerrado, uma vez 
que suas folhas apresentam apenas espinhos, o que não a protege da 
intensa evapotranspiração a qual estão submetidas as plantas típicas 
deste ambiente. 
 

 QUESTÃO 75  
Um sistema de pistão contendo um gás é mostrado na figura. Sobre a 
extremidade superior do êmbolo, que pode movimentar-se livremente 
sem atrito, encontra-se um objeto. Através de uma chapa de 
aquecimento é possível fornecer calor ao gás e, com auxílio de um 
manômetro, medir sua pressão. A partir de diferentes valores de calor 
fornecido, considerando o sistema como hermético, o objeto elevou-se 
em valores Δh, como mostrado no gráfico. Foram estudadas, 
separadamente, quantidades equimolares de dois diferentes gases, 
denominados M e V. 
 

 
 

A diferença no comportamento dos gases no experimento decorre do 
fato de o gás M, em relação ao V, apresentar 
a) maior pressão de vapor. 
b) menor massa molecular. 
c) maior compressibilidade. 
d) menor energia de ativação. 
e) menor capacidade calorífica. 

 Resolução  Alternativa E 
Vamos supor que o propósito de se colocar um objeto sobre a 
extremidade superior do êmbolo é garantir que a pressão se mantenha 
constante durante o aquecimento, ou seja, que os gases (admitidos 
como ideais) sofrerão transformações isobáricas. 
Assim, pensando numa mesma variação de altura Δh para os dois 
gases, e sendo A a área da secção transversal do êmbolo, o trabalho 
realizado por cada gás é dado por: 
 

p V p A hτ = ⋅ Δ = ⋅ ⋅ Δ  
 

Logo, para uma mesma variação de altura Δh, o trabalho realizado é o 
mesmo. Além disso, sendo: 
 

p V n R T⋅ Δ = ⋅ ⋅ Δ , 
 

como o número de mols é o mesmo, a variação de temperatura é a 
mesma (para um mesmo Δh). 
Por outro lado, pelo gráfico, para uma mesma variação de altura, o 
gás M absorve menos calor do que o gás V. Assim: 
 

Objeto 

Manômetro 

Chapa de aquecimento

Δh
Δh M 

V 

Calor fornecido
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M V M V
M V

M V M V

Q Q Q Q C C
T T T T
<⎧

⇒ < ⇒ <⎨
Δ = Δ Δ Δ⎪⎩

, 

 

onde C é a capacidade térmica de cada gás para o processo em 
questão. 
Julgamos agora cada afirmação. 
a) Incorreta. Só faria sentido falar em pressão de vapor se houvesse 
um equilíbrio de fase líquido-vapor, o que não é o caso. 
b) Incorreta. Comparar somente a massa molecular dos gases não é 
suficiente, pois os gases poderiam ter atomicidades diferentes (um 
monoatômico e outro diatômico, por exemplo). 
c) Incorreta. A compressibilidade dos gases não tem influência nos 
processos considerados. 
d) Incorreta. Não havendo nenhuma reação química envolvida, não 
faz sentido falar em energia de ativação. 
e) Correta. Como justificado acima. 
 

 QUESTÃO 76  
A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode 
acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos 
nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a 
proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do 
nitrogênio, representado no esquema. A espécie nitrogenada mais 
oxidada tem sua quantidade controlada por ação de microrganismos 
que promovem a reação de redução dessa espécie, no processo 
denominado desnitrificação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O processo citado está representado na etapa 
a) I 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 
e) V 

 Resolução  Alternativa E 
O esquema presente na questão ilustra as principais etapas do ciclo 
do nitrogênio e o foco da pergunta é a etapa da desnitrificação, que 
consiste na transformação dos nitratos presentes no substrato em 
nitrogênio gasoso, devolvendo à atmosfera, na forma de N2, o 
nitrogênio. Esta transformação é processada por diversas espécies de 
bactérias, como a Pseudomonas denitrificans que, ausência de 
oxigênio atmosférico, usam o nitrato (NO3

-) para oxidar compostos 
orgânicos e obter energia para seu metabolismo. 
Por esse processo, uma parte dos nitratos presentes nos 
ecossistemas é remetida novamente à atmosfera fechando assim o 
ciclo do nitrogênio e equilibrando a taxa de nitratos no solo, etapa 
corretamente representada em V. 
As etapas I e II indicadas no esquema correspondem ao processo de 
fixação do nitrogênio, processo pelo qual este elemento químico é 
captado da atmosfera, onde se caracteriza pela sua forma molecular 
relativamente inerte (N2) e é convertido em compostos nitrogenados 
(como amônio ou nitrato) usados em diversos processos do solo, e 
especialmente importantes para a nutrição de plantas. 
Esse processo disponibiliza o nitrogênio para a maioria dos seres 
vivos, que é incapaz de utilizar o nitrogênio atmosférico para sintetizar 
proteínas e outras substâncias orgânicas. Ao contrário do carbono e 
do oxigênio, o nitrogênio é muito pouco reativo do ponto de vista 
químico, e apenas certas bactérias e cianobactérias possuem a 
capacidade altamente especializada de assimilar o nitrogênio da 
atmosfera e convertê-lo numa forma que pode ser usada pelas 
células, por isso, realizando a fixação biológica (ou biofixação) do 
nitrogênio.  
Obs.:  
1. Ocorre também a fixação atmosférica do nitrogênio, quando, 
durante tempestades, a altíssima dos relâmpagos, separa as 
moléculas de nitrogênio e permite que os seus átomos se liguem com 
moléculas de oxigênio existentes no ar formando monóxido de 

nitrogênio (NO). Este é posteriormente dissolvido na água da chuva e 
depositado no solo. A fixação atmosférica contribui com apenas cerca 
de 3 a 4 % de todo o nitrogênio fixado. 
2. A amônia pode ser produzida por dois tipos de biofixadores de vida 
livre: bactérias dos gêneros Azotobacter (aeróbicas) e Clostridium 
(anaeróbicas). Quando os decompositores começam a atuar sobre a 
matéria orgânica nitrogenada (proteínas do húmus, por exemplo), 
liberam diversos resíduos para o ambiente, entre eles a amônia (NH3). 
Combinando-se com a água do solo, a amônia forma hidróxido de 
amônio que ionizando-se produz o íon amônio (NH4

+) e hidroxila. Esse 
processo é denominado de amonização e pode ser representado pela 
equação: 

3 2 4 4NH H O NH OH NH OH+ −+ → → +   
 

As etapas III e IV do esquema correspondem ao processo de 
nitrificação que consiste na oxidação do amônia (NH3), produzindo 
nitratos, assimiláveis pela maioria dos vegetais. 
Este processo é realizado por bactérias (bactérias nitrificantes como 
Nitrosomas, Nitrosococus, Nitrobacter) em dois passos:  
* numa primeira fase – a nitrozação - o amoníaco é convertido ácido 
nitroso ou nitrito (NO2

-): 
3 2 2 22 2 2NH O HNO H O Energia+ → + +  

* numa segunda fase – a nitratação - através de outro tipo de 
bactérias nitrificantes os nitritos são convertidos em ácido nítrico ou 
nitrato (NO3

-): 
2 2 32 2 2HNO O HNO Energia+ → +  

Os nitratos, quando liberados para o solo, podem ser absorvidos e 
metabolizados pelas plantas. 
Analisando essa questão sob a ótica da química temos os compostos 
e os estados de oxidação do N. 

0

2N  ,
3

3N H
−

 ,
3

4N H
−

+  ,
3

2NO
+

−  e
+

−
5

3NO  . 

Dessa forma podemos observar que o ânion nitrato 3NO−  possui o 
nitrogênio com maior estado de oxidação +5, que sofre uma reação de 
redução na etapa V gerando N2, cujo NOX do N é 0.  
 

 QUESTÃO 77  
O pêndulo de Newton pode ser constituído por cinco pêndulos 
idênticos suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as 
esferas de três pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, 
deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com as outras 
duas esferas, que inicialmente estavam paradas. 

 
O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado 
em: 
 
a) 

  
 
 
 
 
 

NO3
- 

N2 

NH3 

NH4
+ NO2-

IV

VI 

II 
III 
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b) 

 
c) 

 
 
d) 

 
e) 

 
 Resolução  Alternativa C 

No sistema apresentado, o pêndulo de Newton, a quantidade de 
movimento do conjunto de esferas se conserva nas colisões, pois nos 
instantes imediatamente anteriores e posteriores às colisões, a 
velocidade das esferas é praticamente horizontal e não há forças 
horizontais externas ao sistema. Como as colisões são elásticas, a 
energia também deve ser conservada. 
Observando os cenários em que algumas esferas adquirem 
velocidade para a esquerda após a colisão, vemos que se a 
quantidade de movimento fosse conservada, a energia não seria. 
Pensando nos outros cenários possíveis, temos: 
 
Conservação da quantidade de movimento, onde A representa o 
número de esferas que saem após a colisão: 

i fQ Q= ⇒  (3 ) ( ) v'm v A m⋅ ⋅ = ⋅ ⋅  
Conservação da energia cinética: 

2 2(3 ) ( ) '
2 2i f

m v A m vE E ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= ⇒ =  

 
O sistema de equações tem como única solução aplicável ao 
problema (onde a velocidade inicial e as massas são não nulas), 

3A =  e 'v v= . 
 
 
 

 QUESTÃO 78  
Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os 
estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que 
analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da 
velocidade constante. 

 
Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração 
tangencial do coelhinho, no terceiro quadrinho, é 
a) Nulo. 
b) Paralelo à sua velocidade linear e no mesmo sentido. 
c) Paralelo à sua velocidade linear e no sentido oposto. 
d) Perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para o centro da 
Terra. 
e) Perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para fora da 
superfície da Terra. 

 Resolução  Alternativa A 
Na ausência de forças dissipativas um corpo em órbita está sujeito 
exclusivamente a ação da força gravitacional que faz papel de 
resultante centrípeta, perpendicular a trajetória. Assim não haverá 
componente tangencial da força resultante e nem aceleração 
tangencial. 
 

 QUESTÃO 79  
A utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela 
combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado 
crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência 
de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua 
concentração em até 30 mg/kg para solo agrícola e 0,14 mg/L para 
água subterrânea. A quantificação desse resíduo foi realizada em 
diferentes ambientes, utilizando-se amostras de 500 g de solo e 
100 ml de água, conforme apresentado no quadro. 

Ambiente Resíduo de naftaleno (g)
Solo I 21,0 10−×  
Solo II 22,0 10−×  
Água I 67,0 10−×  
Água II 68,0 10−×  
Água III 69,0 10−×  

O ambiente que necessita de biorremediação é o(a) 
 
a) solo I b) solo II c) água I d) água II e) água III 
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 Resolução                               Alternativa: B 
O naftaleno apresenta a seguinte fórmula estrutural e molecular 
respectivamente:  
 

Fórmula Estrutural Fórmula molecular 

 

10 8C H  
 

 
A combustão incompleta de compostos orgânicos pode formar 
monóxido de carbono e água ou carbono e água como equacionado 
abaixo: 
 

 

10 8 ( ) 2( ) ( ) 2 ( )

10 8( ) 2( ) ( ) 2 ( )

7 10 4

2 10 4

s g g l

s g s l

C H O CO H O

C H O C H O

+ → +

+ → +
  

 
O texto cita que os resíduos de naftaleno estão presentes nos 
seguintes meios: 

Meio Solo agrícola Água subterrânea
Concentração limite 30 mg/kg 0,14 mg/L 
Massa ou volume de 

cada amostra 500 g 100 mL 
 

Cálculo do limite de massa de resíduo de naftaleno a partir do solo 
agrícola: 
 

30 mg resíduo  1000 g solo 
x  500 g solo 

 

∴ 15 mgx = 21,5 10 g−= ⋅  de resíduo 
 

 

Cálculo do limite de massa de resíduo de naftaleno a partir da água 
subterrânea: 
 

0,14 mg resíduo  1,0 L de água 
y  0,1 L de água 

 

∴ 0,014 mgy = 51,4 10 g−= ⋅  de resíduo 
 

Portanto, o solo II é o único que necessita de biorremediação, pois 
apresenta massa maior que o limite descrito na questão. 
 

 QUESTÃO 80  
A talidomida é um sedativo leve e foi muito utilizado no tratamento de 
náuseas, comuns no início da gravidez. Quando foi lançada, era 
considerada segura para o uso de grávidas, sendo administrada como 
uma mistura racêmica composta pelos seus dois enantiômeros (R e 
S). Entretanto, não se sabia, na época, que o enantiômero S leva à 
malformação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento 
normal dos braços e pernas do bebê. 

COELHO, F. A. S. Fármacos e quiralidade. Cadernos Temáticos de Química Nova 
na Escola, São Paulo, n. 3, maio 2001 (adaptado). 

 
Essa malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros 
a) reagem entre si. 
b) não podem ser separados. 
c) não estão presentes em partes iguais. 
d) interagem de maneira distinta com o organismo. 
e) são estruturas com diferentes grupos funcionais. 

 Resolução  Alternativa D 
A talidomida começou a ser comercializada em 1957 e gerou milhares 
de casos de focomelia, que é uma malformação congênita 
caracterizada pela aproximação ou encurtamento dos membros junto 
ao tronco do feto - tornando-os semelhantes aos de uma foca. Ao 
ultrapassar a barreira placentária, a droga interfere no processo de 
organogênese, comprometendo o desenvolvimento dos membros do 
feto, podendo provocar também graves defeitos visuais, auditivos, da 
coluna vertebral e, em casos mais raros, do tubo digestivo e 
problemas cardíacos. A ingestão de um único comprimido nos três 
primeiros meses de gestação já desencadeia ocorrência da síndrome, 
o que provocou a sua retirada do mercado mundial em 1961. 
Enantiômeros são compostos que são imagens do espelho não 
sobreponíveis, ou seja, a sequência que os átomos se ligam é a 
mesma, mas a orientação no espaço é diferente.  
 

HN

O

O

N

H

O

O

NH

O

O

N

H

O

O  
ligação acima do plano do carbono central

ligação abaixo do plano do carbono central 
No enunciado há referência aos enantiômeros da talidomida: R e S, 
administrados às gestantes na forma de uma mistura racêmica 
(mistura de igual concentração dos enantiômeros), na qual apenas um 
deles, o enantiômero S leva à malformação congênita, enquanto o 
outro – o enantiômero R – age terapeuticamente. A partir destas 
informações, pode-se inferir que as duas formas do composto 
interagem de maneira diferente com o organismo, provocando efeitos 
distintos, pois as proteínas (enzimas) apresentam uma especificidade 
para determinado substrato (modelo chave-fechadura), isto é, a 
diferença na orientação espacial dos enantiômeros geram “chaves” 
diferentes. 
 

 QUESTÃO 81  
Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo 
“evolução” pode adquirir significados diferentes no senso comum. A 
ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é 
amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. 
Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se 
na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por 
 
a) modificação de características. 
b) incremento no tamanho corporal. 
c) complexificação de seus sistemas. 
d) melhoria de processos e estruturas. 
e) especialização para uma determinada finalidade. 

 Resolução  Alternativa A 
A compreensão do processo evolutivo pela maioria dos biólogos 
admite que a espécie humana não é o ápice do processo evolutivo 
pois, como todas as outras formas de vida, está sujeita a modificações 
constantes relacionadas ao ajuste cada vez melhor ao ambiente. 
Este processo de adaptação é teoricamente infinito, uma vez que o 
ambiente é dinâmico e passível de constantes transformações que 
geram continuamente pressões de seleção sobre todos os seres vivos. 
O domínio de diversas tecnologias possibilita ao ser humano 
amortecer o impacto dos fatores seletivos sobre a nossa espécie (por 
exemplo: o uso de medicamentos na cura de enfermidades; a 
realidade das cirurgias intrauterinas, a realização dos 
autotransplantes), porém, ainda assim, estamos sujeitos aos 
mecanismos evolutivos, que acarretam a modificação das 
características da população humana ao longo do tempo visando a 
adaptação. Assim: 
a) Correta. Os fatores seletivos, atuando sobre a variabilidade 
genética presente nas populações, selecionam, ao longo do tempo, as 
combinações gênicas mais adaptativas para as condições de cada 
ambiente, em cada tempo. Essa seleção provoca a manutenção das 
combinações vantajosas nas populações, de geração para geração e, 
simultaneamente, a diminuição/extinção das combinações gênicas não 
adaptativas. Assim, ao longo do tempo, vai ocorrendo a modificação 
das características das populações (e não dos indivíduos), como 
afirmado na alternativa a. 
b) Incorreta. O conceito geral de “evolução” biológica não pode ser 
restrito a apenas uma característica – no caso o tamanho corporal – 
pois a adaptação de uma espécie ao seu ambiente é questão 
multifatorial. 
c) Incorreta. Não necessariamente organismos mais complexos são 
os mais evoluídos.  Muitas vezes a complexidade sistêmica pode 
trazer necessidades específicas que podem comprometer a 
sobrevivência da espécie. Por outro lado, organismos extremamente 
simples – como as bactérias – quando comparados, por exemplo, com 
a complexidade estrutural da nossa espécie, parecem estar mais 
aptas a sobreviver em condições que nós não suportaríamos. 
Outro exemplo: as tênias, vermes platelmintos parasitas: não tendo 
tubo digestório, estão perfeitamente adaptadas ao parasitismo no tubo 
digestório do homem e de outros vertebrados. 
Nem sempre, portanto, a adaptação implica complexidade. Muitas 
vezes, leva a uma simplificação. 
d) Incorreta. A expressão “melhoria” de processos e estruturas é 
vaga, e não remete obrigatoriamente ao sentido “adaptação”. 
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e) Incorreta. A ideia de que o processo evolutivo direciona os seres 
vivos para “a especialização para uma determinada finalidade” não é 
adequada pois ela imprime um caráter finalista. 
 

 QUESTÃO 82  
O biodiesel não é classificado como uma substância pura, mas como 
uma mistura de ésteres derivados dos ácidos graxos presentes em 
sua matéria-prima. As propriedades do biodiesel variam com a 
composição do óleo vegetal ou gordura animal que lhe deu origem, 
por exemplo, o teor de ésteres saturados é responsável pela maior 
estabilidade do biodiesel frente à oxidação, o que resulta em aumento 
da vida útil do biocombustível. O quadro ilustra o teor médio de ácidos 
graxos de algumas fontes oleaginosas. 
 
Fonte 
oleaginosa 

Teor médio do ácido graxo (% em massa)
Mirístico 
(C14:0) 

Palmítico 
(C16:0) 

Esteárico 
(C18:0) 

Oleico 
(C18:1) 

Linoleico 
(C18:2) 

Linolênico 
(C18:3) 

Milho <0,1 11,7 1,9 25,2 60,6 0,5 
Palma 1,0 42,8 4,5 40,5 10,1 0,2 
Canola <0,2 3,5 0,9 64,4 22,3 8,2 
Algodão 0,7 20,1 2,6 19,2 55,2 0,6 
Amendoim <0,6 11,4 2,4 48,3 32,0 0,9 

MA, F.; HANNA, M. A. Biodiesel Production: a review. Bioresource Technology, 
Londres, v. 70, n. 1, jan. 1999 (adaptado). 

 
Qual das fontes oleaginosas apresentadas produziria um biodiesel de 
maior resistência à oxidação? 
a) Milho. 
b) Palma. 
c) Canola. 
d) Algodão. 
e) Amendoim. 

 Resolução  Alternativa B 
O texto nos diz que a estabilidade térmica do biodiesel está 
relacionada à quantidade de ésteres saturados, pois a dupla ligação 
facilita a reação de oxidação dos óleos e gorduras. 
A questão traz então uma tabela com a composição de vários óleos 
vegetais em termos de ácidos graxos. 
Na tabela encontra-se a seguinte notação (Caa:b), onde Caa 
representa a quantidade de carbonos e b representa o número de 
insaturações na cadeia. Portanto: 
Mirístico (C14:0) Composto com 14 carbonos e 0 

insaturações 
Palmítico (C16:0) Composto com 16 carbonos e 0 

insaturações 
Estárico (C18:0) Composto com 18 carbonos e 0 

insaturações 
Oleico (C18:1) Composto com 18 carbonos e 1 

insaturações 
Linoleico (C18:2) Composto com 18 carbonos e 2 

insaturações 
Linolênico (C18:3) Composto com 18 carbonos e 3 

insaturações 
Portanto, o óleo que apresentar a menor quantidade de ácido oleico, 
linoleico e linolênico terá maior estabilidade térmica. Este óleo é o de 
Palma. 
 

 QUESTÃO 83  
Christiaan Huygens, em 1656, criou o relógio de pêndulo. Nesse 
dispositivo, a pontualidade baseia-se na regularidade das pequenas 
oscilações do pêndulo. Para manter a precisão desse relógio, diversos 
problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por 
ajustes até que, no inicio do século XX, houve uma inovação, que foi 
sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta 
regularmente em um largo intervalo de temperaturas. 

YODER, J. G. Unrolling Time: Christiaan Huygens and the mathematization of 
nature. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2004 (adaptado) 
 
Desprezando a presença de forças dissipativas e considerando a 
aceleração da gravidade constante, para que esse tipo de relógio 
realize corretamente a contagem do tempo, é necessário que o(a) 
a) comprimento da haste seja mantido constante. 
b) massa do corpo suspenso pela haste seja pequena. 
c) material da haste possua alta condutividade térmica. 
d) amplitude da oscilação seja constante a qualquer temperatura. 
e) energia potencial gravitacional do corpo suspenso se mantenha 
constante. 

 Resolução  Alternativa A 
Para pequenas amplitudes, o período de oscilação de um pêndulo é 
dado por 

2 LT
g

= ⋅ π ⋅  

onde L é o comprimento do pêndulo e g é a aceleração gravitacional. 
Desta forma se considerarmos a aceleração da gravidade constante, o 
período de oscilação do pêndulo e, consequentemente, a precisão dos 
relógios de pêndulo dependem apenas do comprimento L. 
Para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem do 
tempo é necessário que o comprimento da haste seja mantido 
constante. 
Repare que o próprio enunciado cita como inovação importante a 
adoção de ligas metálicas que se comportam regularmente em um 
largo intervalo de temperaturas, fazendo referência à dilatação 
térmica. Além disso, a equação acima nos mostra que o período de 
oscilação não depende nem da amplitude do movimento (desde que 
esta seja pequena, como cita o enunciado), nem da massa do corpo 
suspenso pela haste. Para qualquer corpo suspenso realizando 
oscilações simples ocorre variação de energia potencial (uma vez que 
ocorre também variação de altura) e a condutibilidade térmica do 
material também não tem influência sobre o fenômeno. 

 QUESTÃO 84  
Na década de 1940, na Região Centro-Oeste, produtores rurais, cujos 
bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste 
desconhecida, fizeram uma promessa, que consistiu em não comer 
carne e derivados até que a peste fosse debelada. Assim, durante três 
meses, arroz, feijão, verduras e legumes formaram o prato principal 
desses produtores. 

O Hoje, 15 out. 2011 (adaptado). 
 
Para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais se 
submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem 
consumido alimentos ricos em 
a) vitaminas A e E. 
b) frutose e sacarose. 
c) aminoácidos naturais. 
d) aminoácidos essenciais. 
e) ácidos graxos saturados. 

 Resolução  Alternativa D 
Em função da “peste desconhecida” que afetou os rebanhos de bois, 
porcos, aves e cabras da região Centro-Oeste os produtores rurais se 
submeteram a um déficit nutricional em relação a ingestão de 
proteínas, o principal grupo alimentar presente nas carnes que 
deixaram de consumir. Através da hidrólise enzimática que ocorre no 
processo de digestão das proteínas, as carnes são fontes importantes 
de aminoácidos, com os quais produzimos todos os polipeptídios 
necessários para a manutenção das nossas estruturas biológicas e do 
metabolismo. 
A partir dessa premissa, a análise das alternativas resulta em: 
) Incorreta, pois carnes, como dito acima, são prioritariamente fonte 
de aminoácidos e não de vitaminas. 
b) Incorreta. Frutose e sacarose são carboidratos e estão disponíveis 
para nossa nutrição principalmente em alimentos de origem vegetal 
(hidrólise do amido presente em sementes, por exemplo); não se 
relacionam, portanto, especificamente com as carnes que os 
produtores deixaram de consumir. 
c) Incorreta. Os chamados aminoácidos naturais (também chamados 
de aminoácidos não essenciais) são os que os animais conseguem 
produzir a partir do próprio metabolismo, não sendo, portanto, 
necessário ingerir qualquer outro tipo de alimento para suprir o déficit 
nutricional causado pela ausência de carne. 
d) Correta. As proteínas animais são fonte de todos os aminoácidos 
dos quais necessitamos, inclusive dos aminoácidos essenciais – no 
caso da nossa espécie, 8 (veja tabela).  Os alimentos mais ricos em 
aminoácidos essenciais são de origem animal: carne, ovos, leite, 
queijos etc. Ao deixar de consumir carne, os produtores poderiam 
apresentar déficit destes aminoácidos caso não tivessem 
consumido arroz e feijão, ambos ricos nestes aminoácidos, como 
ilustra a figura: 
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Aminoácidos essenciais presentes no arroz e no feijão. 

(Fonte: Amabis e Martho, Editora Moderna. 3ª. Edição, página 103) 
e) Incorreta. Ácidos graxos formam a unidade estrutural das 
moléculas de lipídios. Os ácidos graxos podem ser insaturados ou 
saturados, dependendo da presença ou ausência de duplas ligações 
entre os átomos de carbono. Os ácidos graxos insaturados 
apresentam apenas ligações simples, já os insaturados possuem uma 
ou mais duplas ligações. Exemplos de alimentos ricos em gorduras 
saturadas incluem banha, bacon, toucinho, manteiga, leite integral, 
creme de leite, ovos, carne vermelha, chocolate e gorduras sólidas, 
itens ausentes da dieta estabelecida a partir da promessa. 
 

Aminoácidos Naturais  
para o ser humano 

Aminoácidos Essenciais  
para o ser humano 

Glicina Histidina Fenilalanina 

Alanina Asparagina Valina 

Serina Glutamina Triptofano 

Cisteína Prolina Treonina 

Tirosina Lisina 

Ácido Aspártico Leucina 

Ácido glutâmico Isoleucina 

Arginina 
 

 QUESTÃO 85  
A libertação dos gases clorofluorcarbonos (CFCs) na atmosfera pode 
provocar depleção de ozônio (O3) na estratosfera. O ozônio 
estratosférico é responsável por absorver parte da radiação 
ultravioleta emitida pelo Sol, a qual é nociva aos seres vivos. Esse 
processo, na camada de ozônio, é ilustrado simplificadamente na 
figura. 

 
 
 
Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gases CFCs é 
decorrência da 
a) clivagem da molécula de ozônio pelos CFCs para produzir espécies 
radicalares. 
b) produção de oxigênio molecular a partir de ozônio, catalisada por 
átomos de cloro. 
c) oxidação do monóxido de cloro por átomos de oxigênio para 
produzir átomos de cloro. 
d) reação direta entre os CFCs e o ozônio para produzir oxigênio 
molecular e monóxido de cloro. 
e) reação de substituição de um dos átomos de oxigênio na molécula 
de ozônio por átomos de cloro. 

 Resolução  Alternativa B 
Reescrevendo a figura em termos de reações químicas temos: 

C
FCl

F

Cl

Cl +

F

C
FCl

hv

 
Nessa reação ocorre uma cisão homolítica (onde cada produto fica 
com um elétron) gerando o radical cloro.  

3 2Cl O ClO O• + → • +  

2ClO O O Cl+ → + * 
 
a) Incorreta.  O CFC é clivado pela radiação gerando radicais cloro 
que fazem a clivagem (quebra) do ozônio. O cloro, e não o CFC, 
provoca a quebra do O3. 
b) Correta.  O cloro é consumido e produzido no ciclo, dessa forma 
ele atua como catalisador da reação. 
c) Incorreta. O monóxido de cloro é reduzido a átomos de cloro e não 
oxidado. 
d) Incorreta. O CFC é responsável para gerar os radicais cloro que 
atuam na conversão de ozônio para oxigênio, assim ele não age 
diretamente no processo.   
e) Incorreta. Essa reação não ocorre, pois nenhum intermediário 
apresenta a estrutura Cl-O-O. 
* Esta reação está representada de forma ruim, pois o ClO é um 
radical que para reagir com outro radical seria necessário produzir 
átomos de cloro positivos. Na verdade, o ClO reage diretamente com 
ozônio como descrito a seguir 

3 22ClO O Cl O• + → • +  
Contudo, esse fato não compromete a resolução da questão. 
 

 QUESTÃO 86  
O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece 
subutilizado – apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é 
utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros 
sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. 
Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo (MDL), do Protocolo de Kyoto. 
 
Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o 
a) etanol, obtido a partir da decomposição da matéria orgânica por 
bactérias. 
b) gás natural, formado pela ação de fungos decompositores da 
matéria orgânica. 
c) óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria orgânica pelas 
bactérias anaeróbias. 
d) gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na 
decomposição da matéria orgânica. 
e) gás liquefeito de petróleo, obtido pela decomposição de vegetais 
presentes nos restos de comida. 

 Resolução  Alternativa D 
Das alternativas apresentadas, a única substância subutilizada 
produzida por bactérias anaeróbicas a partir de lixo é o gás metano. 
Assim, a alternativa correta é a d. 
Etanol é obtido usando-se leveduras (fungos), como por exemplo o 
Saccharomyces cerevisiae, a partir de carboidratos como a sacarose, 
e não matéria orgânica em geral. 
Gás natural, óleo de xisto e gás liquefeito de petróleo não são obtidos 
a partir de lixo por ação de microorganismos. 
Em aterros sanitários, o metano é canalizado até a superfície onde é 
queimado. Alguns modelos de aterros sanitários já possuem uma 
infraestrutura que permite a captação e a utilização do metano 
produzido durante a decomposição da matéria orgânica por bactérias 
decompositoras. 
 

 QUESTÃO 87  
Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um 
aparelho, estamos alterando algumas características elétricas de seu 
circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam 
simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com 
determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. 
O fenômeno descrito é a 
a) difração. 
b) refração. 
c) polarização. 
d) interferência. 
e) ressonância. 

+ 

Legenda 
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 Resolução  Alternativa E 
Todo corpo possui algumas frequências naturais de oscilação, ditas 
frequências de ressonância. Quando um corpo recebe energia de uma 
onda que possui uma frequência igual a uma dessas frequências de 
ressonância, ocorre máxima absorção de energia. 
Num primeiro momento, para que a onda eletromagnética seja bem 
recebida pelo aparelho, ocorre a indução de correntes na antena pela 
ação de campos elétricos das ondas transmitidas pela emissora. Em 
um segundo momento, como diversas frequências diferentes (que 
correspondem aos diversos canais) são absorvidas pela antena e 
chegam ao circuito receptor, as características desse circuito devem 
ser ajustadas (mais especificamente a capacitância de um capacitor) 
para que apenas uma frequência – também chamada de frequência de 
ressonância do circuito – seja selecionada e amplificada. 
 

 QUESTÃO 88  
Imunobiológicos: 

diferentes formas de produção, diferentes aplicações 
 

 
Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os 
imunobiológicos I e II atuam de forma semelhante nos humanos e 
equinos, pois 
a) conferem imunidade passiva. 
b) transferem células de defesa. 
c) suprimem a resposta imunológica. 
d) estimulam a produção de anticorpos. 
e) desencadeiam a produção de antígenos. 

 Resolução  Alternativa D 
Em A está representada a inoculação de um antígeno no corpo de 
uma pessoa. Esse método é conhecido como vacinação. Nesse 
processo o indivíduo é estimulado a produzir anticorpos em resposta 
ao antígeno inoculado (imunização ativa adquirida artificialmente). 
Em B está representado a produção de soro imune.  
No cavalo representado na figura são injetadas doses sucessivas e 
crescentes de antígenos contra o qual se deseja obter anticorpos. O 
animal produzirá anticorpos contra esses antígenos. A seguir, parte do 
sangue do animal é retirado e, com a sua purificação obtém-se o soro 
imune. Esse soro imune pode ser injetado em pessoas que, com isso 
poderão combater o antígeno que está em seu corpo (imunização 
passiva adquirida artificialmente). 
O corpo do paciente não produzirá anticorpos contra o antígeno para o 
qual ele recebeu o anticorpo, pois não houve a sua sensibilização por 
meio de antígenos.  
Os imunobiológicos I e II atuam de forma semelhante nos humanos e 
equinos, pois em ambos os casos estimulam a produção de 
anticorpos. Portanto, a resposta correta é a alternativa d. 
a) Incorreta. A imunidade passiva ocorre na pessoa da situação B, 
pois ela recebe os anticorpos prontos produzidos pelo cavalo. 
b) Incorreta. Em nenhum dos casos ocorre a transferência de células 
de defesa (glóbulos brancos ou leucócitos).   
c) Incorreta. Ao contrário, estimulam uma resposta imunológica. 
d) Correta. Conforme explicado acima, estimulam a produção de 
anticorpos.  
e) Incorreta. Na realidade os antígenos estão sendo injetados para a 
produção de anticorpos. 
 

 QUESTÃO 89  
Grande quantidade dos maus odores do nosso dia a dia está 
relacionada a compostos alcalinos. Assim, em vários desses casos, 
pode-se utilizar o vinagre, que contem entre 3,5% e 5% de ácido 
acético, para diminuir ou eliminar o mau cheiro. Por exemplo, lavar as 

mãos com vinagre e depois enxaguá-las com água eliminar o odor de 
peixe, já que a molécula de piridina 5 5(C )H N  é uma das substâncias 
responsáveis pelo odor característico de peixe podre. 

SILVA, V. A.; BENITE, A. M. C.; SOARES, M. H. F. B. Algo aqui não cheira bem... A 
química do mau cheiro. Química Nova na Escola, v 33, n. 1, fev. 2011 (adaptado) 

 
A eficiência do uso do vinagre nesse caso se explica pela 
a) sobreposição de odor, propiciada pelo cheiro característico do 
vinagre. 
b) solubilidade da piridina, de caráter ácido, na solução ácida 
empregada. 
c) inibição da proliferação das bactérias presentes, devido à ação do 
ácido acético. 
d) degradação enzimática da molécula de piridina, acelerada pela 
presença do ácido acético. 
e) reação de neutralização ente o ácido acético e a piridina, que 
resulta em compostos sem mau odor. 

 Resolução                              Alternativa: E 
A teoria de Bronsted-Lowry descreve que ácido é todo composto 
capaz de transferir H+ e uma base é todo composto capaz de receber 
o íon H+. Dessa forma, o vinagre é uma solução constituída entre 3,5 
% e 5% de ácido etanoico ou ácido acético, que tem a função de 
diminuir ou eliminar o mau cheiro transferindo seu hidrogênio ionizável 
para a piridina (base) como mostra a seguinte reação: 

H3C OH

O

+

N

H3C O-

O
N

H

 
 
Essa reação representa uma neutralização que resulta em um  
composto iônico com baixa pressão de vapor, o produto da reação 
acima: 

 

H3C O-
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 QUESTÃO 90  
Quando adolescente, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em 
tomar às mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir Chediak e 
desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, 
quais notas eram escolhidas, sempre perdíamos a aposta, ele possui 
o ouvido absoluto. 
O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos 
indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras 
referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outra notas de uma 
melodia. 

Lent, R. O cérebro do meu professor de acordeão. Disponível em: 
http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 15 ago. 2012 (adaptado) 

 
No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite 
essa distinção entre as notas é a 
 
a) frequência. 
b) intensidade. 
c) forma de onda. 
d) amplitude da onda. 
e) velocidade de propagação. 

 Resolução  Alternativa A 
Um som pode ser classificado em função de três qualidades 
denominadas de qualidades fisiológicas do som: altura, intensidade 
(ou sonoridade) e timbre. 
Destas, a qualidade que permite a distinção entre duas notas emitidas 
por um mesmo instrumento é a altura, que está relacionada à 
frequência das ondas sonoras. 
Sons mais altos ou agudos são aqueles cujas ondas sonoras 
apresentam maior frequência, enquanto os sons mais baixos ou 
graves são aqueles cujas ondas sonoras apresentam menor 
frequência. 
Duas notas distintas emitidas por um mesmo instrumento podem 
apresentar a mesma amplitude e a mesma intensidade. O timbre está 
relacionado à forma da onda e permite a distinção entre duas fontes 
sonoras, mesmo que ambas emitam a mesma nota. 
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