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Plastic pollution is quite literally an ever-growing problem. A
new scheme aims to encourage people living in impoverished regions
to tackle the problem of plastic waste. Plastic collected from homes or
common littering sites, such as beaches, will be exchangeable at a
‘Plastic Bank’ for goods, 3D printed products (made from the plastic the
bank recycles) and micro-finance loans. A pilot of the scheme is being
launched in Lima, Peru, next year, with plans to open Plastic Banks
worldwide if it is successful.
Plastic Bank is a business: it will generate profit by selling on
the plastic it recycles. But the founders seem confident that it will have
a positive social impact too. Shaun Frankson, co-founder of Plastic
Bank, explains that they hope the social improvement aspect of the
recycled waste – which they term ‘social plastic’ – will increase its
value to the end consumer (in the same manner as fair trade products).

QUESTÃO 01
In the future, more robots will occupy a
strange gray zone: doing not only jobs that
humans can do but also jobs that require social
grace. In the last decade, an interdisciplinary
field of research called Human-Robot Interaction
(H.R.I) has arisen to study the factors that make
robots work well with humans, and how humans
view their robotic counterparts.
H.R.I. researchers have discovered some
rather surprising things: a robot’s behavior can
have a bigger impact on its relationship with
humans than its design; many of the rules that
govern human relationships apply equally well to
human-robot relations; and people will read
emotions and motivations into a robot’s behavior
that far exceed the robot’s capabilities. As we
employ those lessons to build robots that can be
better caretakers, maids and emergency
responders, we risk further blurring the (once
unnecessary) line between tools and beings.

http://www.forumforthefuture.org/greenfutures, September 12, 2013. Adaptado.

Com base no texto, responda em português:
a) Como o “Plastic Bank” vai funcionar?
b) Que resultados o “Plastic Bank” espera obter?
Resolução
Traduzindo o texto:
Poluição por plásticos é quase que literalmente um problema
crescente. Um novo esquema objetiva encorajar as pessoas que
vivem em áreas empobrecidas a atacar o problema do lixo plástico. O
plástico coletado das casas ou locais de acúmulo de lixo, como praias,
será trocado em um “banco do plástico” por produtos, produtos
impressos em impressoras 3D (feitos com o plástico que o banco
recicla) e empréstimos de microfinanciamentos. Um piloto do esquema
será lançado em Lima, Peru, no próximo ano, com planos para abrir
bancos do plástico no mundo todo se for bem sucedido.
O banco do plástico é um negócio: gerará lucro através da venda do
plástico que recicla. Mas os fundadores estão confiantes que terá um
impacto social também. Shaun Frankson, co-fundador do banco do
plástico, explica que eles esperam que o aspecto de melhoria social
do lixo reciclado – o qual chamam de plástico social – aumentará o
seu valor para o consumidor final (da mesma maneira que ocorreu
com os produtos do comércio sustentável).

The New York Times – International Herald Tribune,
September 17, 2013. Adaptado

Com base no texto, responda em português:
a) Qual é o foco específico dos estudos realizados no campo de
pesquisas denominado “Human-Robot Interaction” (H.R.I.)?
b) O que os pesquisadores do H.R.I. têm descobertos sobre as
reações dos humanos ao comportamento dos robôs?
Resolução
Traduzindo o texto:
No futuro, mais robôs vão ocupar uma estranha zona cinzenta: fazer
não somente trabalhos que humanos podem fazer, mas também
trabalhos que requerem habilidade social. Na última década, um
campo interdisciplinar de pesquisa chamado Interação Humano-Robô
surgiu para estudar fatores que fazem robôs trabalharem bem com
humanos, e como humanos veem seus parceiros robóticos.
Pesquisadores da H.R.I. descobriram algumas coisas surpreendentes:
o comportamento de um robô pode ter um maior impacto em sua
relação com humanos do que o pretendido; muitas das regras que
governam relações humanas se aplicam igualmente bem a relações
humano-robô; e pessoas vão ler emoções e motivações acerca do
comportamento de um robô que excedem muito as capacidades do
robô. Na medida em que empregamos essas lições para construir
robôs para serem melhores cuidadores, empregados e funcionários de
resposta à emergência, arriscamos confundir mais a (antes
desnecessária) linha entre ferramentas e seres.

a) As pessoas que vivem em áreas empobrecidas trocarão o plástico
coletado das casas ou locais de acúmulo de lixo, como praias, em um
“banco do plástico” por produtos, produtos impressos em impressoras
3D (feitos com o plástico que o banco recicla) e empréstimos de
microfinanciamentos. O banco do plástico também gerará lucro do
plástico que recicla.
b) O banco do plástico gerará lucro através da venda do plástico que
recicla e terá um impacto social também através do aumento do valor
de produtos feitos com plástico reciclado para o consumidor final, da
mesma maneira que ocorreu com os produtos do comércio
sustentável.

a) O foco específico do H.R.I. é estudar os fatores que fazem robôs
trabalharem bem com humanos, e como humanos veem seus
parceiros robóticos.
b) Os pesquisadores têm descoberto que o comportamento de um
robô pode ter um maior impacto em sua relação com humanos do que
o pretendido; muitas das regras que governam relações humanas se
aplicam igualmente bem a relações humano-robô, e pessoas vão ler
emoções e motivações acerca do comportamento de um robô que
excedem muito as capacidades do robô.

QUESTÃO 03
A região metropolitana do litoral sul paulista é constituída pelos
municípios representados no mapa:

QUESTÃO 02

IBGE. Atlas Nacional do Brasil,2010.

Ao longo do tempo, essa região conheceu diferentes formas de
ocupação territorial e de desenvolvimento.
Identifique o tipo de ocupação territorial e a forma de desenvolvimento
que ocorreram, nessa região, tendo como referência os anos de 1530,
1920, 1950 e 2010.
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Resolução
Em torno de 1530 o litoral sudeste, mostrado no mapa, apresentava a
exploração do pau-brasil, atividade predatória e temporária. Em
seguida foi ocupado de forma mais efetiva pelos colonizadores
portugueses com a chegada da expedição militar de Martim Afonso de
Sousa. Além da divisão de território que levará ao Sistema de
Capitanias Hereditárias, ocorreu em torno de 1534 a construção de um
dos primeiros engenhos do Brasil – São Jorge dos Erasmos – de
propriedade do próprio líder português. A segunda data nos leva a um
momento do Brasil republicano em que, devido principalmente ao
histórico do desenvolvimento da exportação do café, desde o Brasil
Império, e ao impacto provocado pela Primeira Guerra Mundial (1914
– 1918) que privou o Brasil dos produtos importados, verificamos o
aumento da atividade portuária ligada à indústria nacional em
desenvolvimento e ao escoamento do café que ainda constituía um
importante produto para nossa economia. Nos anos 1950 o aumento
de estradas e o estímulo ao consumo, políticas centrais do Plano de
Metas de JK, geraram na região um maior desenvolvimento do
potencial turístico, além de abrigar novas indústrias e centros
siderúrgicos como a COSIPA (Companhia Siderúrgica Paulista) em
1953. No período atual, podemos destacar o caráter de
metropolização da região (Região Metropolitana da Baixada Santista,
criada por lei estadual em 1996), com um crescimento econômico
bastante atrelado à exploração petrolífera e de gás natural, na camada
pré-sal da bacia de Santos, que terá início no futuro próximo. Além
disso, o processo de desconcentração industrial vigente no país, tem
levado diversas empresas de tecnologia para a região.

QUESTÃO 05
Observe esta charge:

Charge de Carlos Latuff, 2011.

a) Identifique e caracterize a situação histórica a que a charge se
refere.
b) Explique quais são os principais elementos do desenho que
permitem identificar a posição de seu autor em relação à situação
histórica nele representada.
Resolução
a) A charge se refere diretamente à guerra civil Líbia, desenvolvida a
partir do início de 2011 em meio às revoltas em províncias árabes do
norte da África e do Oriente Médio. O período histórico iniciado em
dezembro de 2010 e início de 2011 ficou conhecido como primavera
árabe, por sua similaridade ideológica com a Primavera de Praga, uma
vez que ambas lutavam por liberdades civis e instituições
democráticas de governo. A Líbia, em fevereiro de 2011, viu brotar um
forte movimento de contestação ao governo de Muammar al-Gaddafi
que, iniciado em 01 de setembro de 1969, colocou em prática um
regime de governo anti-americano e alinhado ao pan-arabismo de
Nasser. Durante seu governo, Gaddafi lançou mão de elementos da
xariá (o código de leis islâmico), e, mesmo assim, encontrava
oposição em muitos grupos radicais wahabitas (grupos de natureza
islâmica sunita ultra-conservadores). No entanto, seus principais
opositores acabaram por se concentrar sob o CNT - Conselho
Nacional de Transição, formado com o propósito de agir como a "face
política da revolução" popular. Em 5 de março de 2011, o conselho fez
uma declaração em que seus membros se intitulavam os "únicos
representantes de toda a Líbia". Sendo considerado pela ONU em 15
de julho de 2011 como o novo governo legítimo da Líbia e passando a
ocupar um assento na Assembléia Geral deste órgão, assumiu assim
de forma oficial o governo na Líbia com respaldo internacional. O CNT
caçou Muammar al-Gaddafi e o matou em no dia 20 de outubro de
2011. O governo de Gaddafi, em seus primeiros anos (entre 1969 e
1973) buscou financiamento na produção petrolífera do país. Gaddafi
nacionalizou a prospecção e extração de petróleo do país, expulsando
empresas americanas e européias que antes ali produziam. Este gesto
colocou o governo Líbio em rota de colisão com os interesses
americanos e europeus capitalistas em meio à guerra fria. Mesmo
tendo privilegiado a iniciativa privada européia e norte-americana
durante a primeira década do século XXI, quando ficou clara a
superioridade do CNT na guerra civil líbia, os governos ocidentais
apoiaram a revolução anti Gaddafi, buscando garantir os contratos e a
influência sobre a economia e produção petrolífera líbia em um
possível novo Governo.
b) A charge de Latuff possui elementos que permitem entrever sua
posição política a respeito da situação na Líbia. Gaddafi é
representado vestindo uma túnica, com uma bandeira branca
destruída e parte de sua roupa incendiada. É possível entrever nessas
escolhas uma posição que não demoniza Gaddafi, mas, ao contrário,
mostra-o como vítima de um ataque. A bandeira branca
provavelmente remete à flexibilidade internacional adotada por
Gaddafi com o intuito de evitar um conflito armado com forças
ocidentais, exemplificada, por exemplo, no abandono de todos os
projetos de construção de armas de destruição em massa na Líbia
após a execução de Saddam Hussein, em 2003, que fez com que a
Líbia fosse retirada pelo governo Bush da lista de países que
apoiavam o terrorismo. Ao retratar a tomada de poder pela CNT, Latuff
escolheu para simbolizar o momento a imagem de um jovem
orgulhoso e altivo, portando a bandeira nacional da Líbia e fortemente
armado, o que contrasta com a imagem anterior de um Gaddafi não

QUESTÃO 04
Considere os gráficos sobre urbanização no Brasil.
Urbanização Brasileira

www.ibge.gov.br. Acessado em 15/08/2013.

Com base nos gráficos e em seus conhecimentos, explique
a) a mudança do predomínio da população rural para o da população
urbana;
b) o fenômeno da urbanização, na última década acima representada,
comparando as regiões Nordeste e Sudeste.
Resolução
a) Até 1930 as cidades brasileiras eram pontuais e concentradas no
litoral do país. As migrações e o processo de urbanização se davam
em escala regional e a população era majoritariamente rural.
A partir de 1930, iniciamos o processo de industrialização brasileira, o
que muda o foco econômico do país para o meio urbano e passa a
atrair a população da zona rural para a zona urbana, apresentando
uma clara concentração urbano-industrial na região Sudeste.
Entre as décadas de 1960 e 1970, há um forte êxodo rural, decorrente
da modernização da agricultura, o que altera o perfil populacional
brasileiro de rural para urbano (a população urbana supera a
população rural).
A partir dos anos de 1980, a população urbana continua crescendo,
embora o padrão de urbanização tenha se alterado, com uma
diminuição do ritmo de crescimento das grandes metrópoles e
aumento nas metrópoles regionais e cidades médias.
b) De uma maneira geral, podemos notar que na última década houve
uma redução do ritmo de crescimento da população urbana em
relação à rural. Na região Sudeste houve uma redução do ritmo de
crescimento dos grandes centros metropolitanos e um aumento das
taxas de crescimento das cidades médias. Esse processo está ligado
à desconcentração industrial e aos problemas decorrentes da
macroencefalia urbana (falta de planejamento urbano, trânsito,
poluição, violência, alto custo de vida, inchaço do setor terciário).
Já a região Nordeste teve um incremento do seu processo de
urbanização nas últimas décadas. Tal crescimento está atrelado
também ao processo de descentralização econômica em curso no
país, com destaque aos polos metropolitanos de Salvador (BA),
Fortaleza (CE) e Recife (PE).
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agressivo e rendido. A terceira imagem mostra o presidente Obama
dominando o território libio, ao lado de uma bandeira bipartida entre
EUA e União Européia, fincada dentro de torres de exploração de
petróleo. Tal imagem indica o investimento e a intervenção dos países
em questão no processo, por conta de seus interesses econômicos na
Líbia. A crítica do cartunista se explicita no encadeamento entre a
segunda e a terceira imagem, sugerindo que, ainda que com intenções
nacionalistas, os movimentos contestatórios de 2011 acabaram por
servir a interesses imperialistas e exteriores ao contexto líbio.

(Brasil – Vegetação) é uma representação temática das diferentes
vegetações presentes no território brasileiro, ou seja, a principal
informação é referente ao interior do território, enquanto o primeiro
mapa preocupa-se com a representação da costa brasileira.
Além disso, podemos apontar que, no primeiro, destaca-se o caráter
artístico do mapa, com uma rica disposição de imagens ilustrativas
que mostram os indígenas e elementos físicos da costa brasileira,
bem como nomenclaturas em latim; no segundo mapa, podemos notar
uma preocupação com a precisão cartográfica (isso fica claro pelos
contornos, a regionalização e a presença de escala cartográfica).
b) O primeiro mapa está inserido no contexto das Grandes
Navegações, período no qual, principalmente a partir do século XVI,
verificamos uma profusão de cartas náuticas e mapas diversos que
tinham como objetivo demonstrar a posse de regiões distantes pelos
países conquistadores, além de identificar algumas rotas marítimas,
dado o desenvolvimento cartográfico e os avanços náuticos,
importantes baluartes do desenvolvimento científico naquele momento
e provas documentais da ocupação do Novo Mundo. O segundo
mapa, de 2009, tem outra proposta, já que a cartografia, contando
com novos recursos, cada vez mais precisos, pode explorar outras
informações além das características físicas de um território. No
exemplo dado temos um mapa do IBGE, que tem por objetivo
identificar diferentes tipos de vegetação no Brasil. Vale lembrar que,
enquanto o primeiro mapa revela uma tentativa de identificação dos
povos indígenas que aqui habitavam, bem como criaturas fantásticas
presentes no imaginário europeu, o segundo apresenta as
informações com ares mais científicos, atendo-se apenas a questões
técnicas sem qualquer traço de abordagens mitológicas.

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07
Ontem, segunda-feira, 27 de abril de 1500*, descemos a terra eu, o
piloto do Capitão-mor e o piloto de Sancho Tovar e medimos a altura
do sol ao meio-dia e a fixamos em 56 graus, e a sombra era
setentrional, pelo que, de acordo com as regras do astrolábio,
julgamos que estávamos a 17 graus da linha do equador.
Relato de Mestre João, chefe dos pilotos da armada de Pedro Álvares Cabral, ao rei de Portugal D.
Manuel I, 1500. Adaptado.

* tal data refere-se a uma medida do Calendário Juliano, que vigorava na época; pelo
atual Calendário Gregoriano, ela corresponderia a 09 de maio do mesmo ano.

a) Qual é a latitude sobre a qual o sol estava a pino, no momento em
que ocorreu a medição mencionada no texto?
b) Explique a relação existente entre uma expansão ultramarina
portuguesa e a linguagem matemática presente no texto.
Resolução
a) O enunciado nos fornece a seguinte situação ilustrada na figura
abaixo:

Lopo Homem e Diogo Homem. Atlas Miller, c.1519 (detalhe).

Equador

17º

O

r

56º
34º
t

Tracemos uma reta s paralela a reta r passando pelo centro da
circunferência.

Brasil - vegetação. IBGE, Atlas Geográfico Escolar, 2009. Adaptado.

s

a) Identifique duas diferenças significativas entre os mapas, quanto à
forma de representação cartográfica.
b) Qual era o principal objetivo de cada mapa, considerando os
diferentes contextos históricos em que foram criados?
Resolução
a) Podemos perceber, comparando os mapas propostos, diversos
elementos contrastantes entre eles. Tomando como base o Mapa
Terra Brasilis – produzido em 1519 por Lopo Homem-Reinéis – ,
atribuímos a ele o caráter de carta náutica, sendo assim uma projeção
de caráter técnico com diversas imprecisões de localização geográfica
e da forma física do continente sul-americano. Já o segundo mapa

x
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r
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linha II. Quando o peptídeo se liga a um átomo de sódio, a massa
molecular pode ser calculada como: 264 + 23 = 287 u . Logo, a linha
IV é a que corresponde ao peptídeo ligado ao sódio.

Observe que a reta t é uma transversal as retas paralelas r e s. Assim,
l e rt
l são correspondentes, ou seja, possuem medidas
os ângulos st
iguais. Portanto,
x + 17° = 34 ⇔ x = 17° .

QUESTÃO 09
Uma pessoa faz, diariamente, uma caminhada de 6 km em uma pista
horizontal, consumindo 80 cal a cada metro. Num certo dia, ela fez sua
caminhada habitual e, além disso, subiu um morro de 300 m de altura.
Essa pessoa faz uma alimentação diária de 2000 kcal, com a qual
manteria seu peso, se não fizesse exercícios.
Com base nessas informações, determine

b) O relato de Mestre João se utiliza de linguagem matemática para
informar ao rei de forma precisa em que ponto do globo terrestre se
encontrava a Armada de Cabral na data determinada. Para tal, cita o
uso do astrolábio, um dos instrumentos de medição aperfeiçoados no
Renascimento. Esses instrumentos, bem como outras conquistas
tecnológicas e náuticas do período, foram essenciais para que
acontecessem as grandes navegações como um todo. Além disso, foi
fator estruturante da expansão ultramarina a grande mudança na
maneira de enxergar o mundo que ocorreu na Europa do período.
Com essa mudança, passou a ser valorizado o conhecimento
construído a partir da observação da natureza e da comprovação
empírica dos pressupostos. A linguagem técnica utilizada pelo Mestre
no texto é um reflexo direto desta mudança de mentalidade, que
possibilitou aos países europeus expandir suas fronteiras de formas
nunca antes imaginadas.

a) a percentagem P da energia química proveniente dos alimentos
ingeridos em um dia por essa pessoa, equivalente à energia
consumida na caminhada de 6 km;
b) a quantidade C de calorias equivalente à variação de energia
potencial dessa pessoa entre a base e o topo do morro, se sua massa
for 80 kg;
c) o número N de caminhadas de 6 km que essa pessoa precisa fazer
para perder 2,4 kg de gordura, se mantiver a dieta diária de 2000 kcal.
Note e adote:

QUESTÃO 08
Um grupo de pesquisadores da área de nutrição realizou um
experimento para verificar se o peptídeo de fórmula C9H16O5N2S , que

A aceleração da gravidade local é igual a 10 m/s2 .
1 cal = 4 J.
9 kcal são produzidas com a queima de 1 g de
gordura.

pode ser tóxico, estava presente em uma amostra de feijão. Para esse
estudo, o grupo utilizou um espectrômetro de massa cujo
funcionamento se baseia na medida do tempo que moléculas de
diferentes massas, extraídas da amostra, levam para percorrer, com
velocidade constante, um tubo de comprimento L, em vácuo.

Resolução
a) Podemos dizer que:
P=

O enunciado nos diz que a cada metro caminhado a pessoa gasta
80 cal, em 6000 m a pessoa gastará, portanto, 80 ⋅ 6000 = 480 kcal .

a) Supondo que todas as moléculas penetrem no tubo com a mesma
energia cinética E, escreva a expressão da massa m de uma molécula
em função do comprimento L, da energia E e do tempo Δt que ela
leva para percorrer o tubo.
b) Determine a massa molecular M p do peptídeo C9H16O5N2S . Com

A energia ingerida, conforme o enunciado é de 2000 kcal .
Então:
480
P=
⋅ 100 ⇒ P = 24 %
2000

os dados obtidos, foi construído o gráfico da página de respostas, que
mostra o número N de moléculas detectadas em função da massa
molecular M.
c) Qual das linhas do gráfico corresponde ao peptídeo C9H16O5N2S ?

b) A energia potencial gravitacional é dada por EPot = m ⋅ g ⋅ h , temos,

portanto, no sistema internacional de unidades:
EPot = 80 ⋅ 10 ⋅ 300 ⇒ EPot = 240 ⋅ 103 J

E qual corresponde a moléculas formadas pela ligação desse peptídeo
com um átomo de sódio (Na)?

Note e Adote:
Elemento
H
C
N
O
Na
S

Se cada caloria vale 4 J, então:
240 ⋅ 103
4
cal ⇒ EPot = 6 ⋅ 10 cal
EPot =
4
c) Cada grama de gordura guarda uma energia de 9 kcal , todos os

Massa atômica (u)
1
12
14
16
23
32

2400 g guardam, por tanto 2400 ⋅ 9 = 21600 kcal . A cada caminhada,
como já vimos no item A, a pessoa consome 480 kcal . Então:
N=

u = unidade de massa atômica

m ( L / Δt )
m⎛ L ⎞
⎛ Δt ⎞
⇒ E = ⎜ ⎟ ⇒ m = 2E ⎜ ⎟
⎝ L ⎠
2
2 ⎝ Δt ⎠
2

2

21600
⇒ N = 45 caminhadas
480

QUESTÃO 10
Arnaldo e Batista disputam uma corrida de longa distância. O gráfico
das velocidades dos dois atletas, no primeiro minuto da corrida, é
mostrado na página de respostas. Determine:

Resolução
a) A energia cinética da molécula é dada por:
mv 2
E=
2
Como a velocidade da molécula é constante:
ΔS L
v=
=
Δt Δt
Substituindo a segunda equação na primeira e isolando m, temos:
E=

EGasta
⋅100
EIngerida

v ( m/s)

2

6

Arnaldo

4

Batista

2
0

b) A massa molecular M p do peptídeo é dada pela soma das massas
atômicas de cada um dos átomos constituintes do C9H16O5N2S ,

t (s)
0

10

20

30

40

50

60

a) a aceleração aB de Batista em t = 10 s ;

fornecidas no exercício.

b) as distâncias

Dessa forma: M p = 9 ⋅ (12) + 16 ⋅ (1) + 5 ⋅ (16) + 2 ⋅ (14) + 1⋅ 32 = 264 u .

dA

e

dB percorridas por Arnaldo e Batista,

respectivamente, até t = 50 s ;

c) Através da massa molecular do C9H16O5N2S , calculada no item

c) a velocidade média v A de Arnaldo no intervalo de tempo entre 0 e

anterior ( 264 u ), a linha do gráfico que corresponde ao peptídeo é a

50s.
4
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Resolução
a) Para encontrarmos a aceleração aB de Batista podemos lembrar

Resolução
a) Obtemos a abscissa do ponto B fazendo f ( x ) = 0 , assim:
log 1 x + 4 = 0 ⇔ log 1 x = −4 ⇔ x = 16

que, para um movimento uniformemente acelerado, como é o caso do
movimento de Batista até t = 20 s , podemos utilizar a seguinte

2

relação aB = ΔVB ΔtB . Substituindo os valores encontrados no gráfico:

b) A Energia mecânica total do corpo, na situação descrita, é dada
pela soma das energias Potencial Gravitacional e Cinética, dessa
forma:
⎛
v2 ⎞
M ⋅v2
EMec = EPot + ECin ⇒ EMec = M ⋅ g ⋅ y +
⇒ EMec = M ⎜ 10 y + ⎟
2⎠
2
⎝

( 4 − 0 ) ⇒ a = 0,2 m/s2
ΔVB
aB =
⇒ aB =
B
ΔtB
( 20 − 0 )
b) As distâncias percorridas pelos atletas são numericamente iguais à
área sob as curvas que representam suas velocidades no gráfico
abaixo:
v ( m/s)
6

Arnaldo

4

Batista

2

c) Utilizaremos a conservação da energia mecânica para resolver este
item. Comparando a energia mecânica do ponto A com a energia
mecânica de um ponto genérico:
⎛
⎛
v2 ⎞
v2 ⎞
EMec A = EMec ⇒ M ⎜ 10 y A + A ⎟ = M ⎜ 10 y + ⎟
2 ⎠
2⎠
⎝
⎝

5

Precisamos agora do valor de y A e v A .
y A = log 1 1 + 4 ⇒ y A = 0 + 4 ⇒ y A = 4 m

2

2

0

t (s)
10

0

20

30

40

50

v A = 0 m/s pois o corpo parte do repouso

60

Então:
⎛
⎛
⎛
02 ⎞
v2 ⎞
v2 ⎞
M ⎜ 10 ⋅ 4 + ⎟ = M ⎜ 10 log 1 x + 4 + ⎟ ⇒ 0 = ⎜ 10 log 1 x + ⎟ ⇒
2
2
2⎠
2⎠
2⎠
⎝
⎝
⎝

(

A distância d A , percorrida por Arnaldo, é numericamente igual à área
do triângulo de vértices nos pontos ( 0,0 ) ; ( 50,5 ) e ( 50,0 ) , dessa
forma:
50 ⋅ 5
dA =
⇒ d A = 125 m
2
A distância dB percorrida por Batista é numericamente igual à área do

(

dB

2

(125 − 0 )
( 50 − 0 )

⇒

)

2

2

d) Utilizando a velocidade escalar obtida no item anterior, temos:
v = −20log 1 x > 60 ⇒ log1 2 x < −3 ⇒ log1 2 x < log1 2 8 ⇒
2

⇒

dB = 160 m

x >8
Portanto, para pontos que tenham a abscissa maior do que 8 m a

c) A velocidade média é dada por v A = ΔSA Δt A , assim:
vA =

)

(

v 2 = −20 log 1 x ⇒ v = −20 ⋅ log 1 x m/s

trapézio de vértices ( 0,0 ) ; ( 20,4 ) ; ( 50,4 ) e ( 50,0 ) , dessa forma:

( 50 + 30 ) ⋅ 4
=

)

velocidade será maior que

v A = 2,5 m/s

60 m/s .

QUESTÃO 12
Deseja-se formar uma comissão composta por sete membros do
Senado Federal brasileiro, atendendo às seguintes condições: (i)
nenhuma unidade da Federação terá dois membros na comissão, (ii)
cada uma das duas regiões administrativas mais populosas terá dois
membros e (iii) cada uma das outras três regiões terá um membro.

QUESTÃO 11
Um corpo de massa M desliza sem atrito, sujeito a uma força
gravitacional vertical uniforme, sobre um “escorregador logarítmico”:
suas coordenadas (x, y) no plano cartesiano, que representam
distâncias medidas em metros, pertencem ao gráfico da função
f ( x ) = log 1 x + 4.

a) Quantas unidades da Federação tem cada região?
b) Chame de N o número de comissões diferentes que podem ser
formadas (duas comissões são consideradas iguais quando têm os
mesmos membros). Encontre uma expressão para N e simplifique-a
de modo a obter sua decomposição em fatores primos.
c) Chame de P a probabilidade de se obter uma comissão que
satisfaça as condições exigidas, ao se escolher sete senadores ao
acaso. Verifique que P < 1/50.

2

O corpo começa sua trajetória, em repouso, no ponto A, de abscissa
x = 1, e atinge o chão no ponto B, de ordenada y = 0, conforme figura
ao lado. Não levando em conta as dimensões do corpo e adotando
10 m/s² como o valor da aceleração da gravidade,

Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil – 1988,
cada unidade da Federação é representada por três senadores.

Resolução
a) Temos:
• Região Norte: 7 unidades
(Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará e Tocantins);
• Região Nordeste: 9 unidades
(Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia)
• Região Centro-Oeste: 4 unidades
(Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal)
• Região Sudeste: 4 unidades
(São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo)
• Região Sul: 3 unidades
(Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul)

a) encontre a abscissa do ponto B;
b) escreva uma expressão para a energia mecânica do corpo em
termos de sua massa M, de sua altura y e de sua velocidade escalar v;
c) obtenha a velocidade escalar v como função da abscissa do ponto
ocupado pelo corpo;
d) encontre a abscissa do ponto a partir do qual v é maior do que

b) As duas regiões administrativas mais populosas são Sudeste e
Nordeste. Nessas regiões devemos escolher dois senadores em cada,
porém, eles devem ser de unidades administrativas diferentes. Então,
fazemos:

60 m/s .
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(I) para o Sudeste:
Escolhemos duas dentre as 4 unidades administrativas, e, em
seguida, para cada uma delas, um dos três senadores:

de 1970, quanto tempo levou para que houvesse redução de 50% na
concentração de DDE?
b) O DDE é formado, a partir do DDT, pela eliminação de HCl.
Escreva, usando fórmulas estruturais, a equação química que
representa a formação do DDE a partir do DDT.
c) Um estudo realizado no litoral dos EUA mostrou que a
concentração total de DDT e de seus derivados na água do mar era
cerca de 5 x10−5 ppm; no fitoplâncton, 4 x10−2 ppm; em peixes
pequenos, 0,5 ppm; em peixes grandes, 2ppm; e, em aves marinhas,
25ppm.
Dê uma explicação para o fato de a concentração dessas substâncias
aumentar na ordem apresentada.
Resolução
a) Através do gráfico, o tempo necessário para que a concentração
inicial (3 mg/kg de peptídeo) de DDE diminua 50% da concentração
inicial, ou seja, atinja uma valor igual a 1,5 mg/kg de peptídeo é de 8
anos.

⎛ 4⎞
⎜ ⎟ ⋅ 3 ⋅ 3 possibilidades
⎝ 2⎠
(II) para o Nordeste:
Escolhemos duas dentre as 9 unidades administrativas, e, em
seguida, para cada uma delas, um dos três senadores:
⎛9⎞
⎜ ⎟ ⋅ 3 ⋅ 3 possibilidades
⎝ 2⎠

(III) para o Centro-Oeste, Norte e Sul:
Escolhemos uma unidade administrativa em cada região, e, em
seguida, para cada uma delas, um dos três senadores:

( 4 ⋅ 3 ) ⋅ ( 7 ⋅ 3 ) ⋅ ( 3 ⋅ 3 ) possibilidades

b) Através da molécula de DDE dada na questão e sabendo que
houve uma eliminação, podemos prever que o produto, no caso o
DDE, apresente uma ligação dupla, não aromática, entre carbonos
resultante dessa eliminação:

Assim, uma expressão para N é:
⎛ 4⎞
⎛9⎞
N = ⎜ ⎟ ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ ⎜ ⎟ ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ ( 4 ⋅ 3) ⋅ (7 ⋅ 3) ⋅ (3 ⋅ 3)
⎝ 2⎠
⎝ 2⎠

Cl

Cl

Sendo
⎛4⎞
⎜ ⎟=6
⎝ 2⎠

e

⎛9⎞
⎜ ⎟ = 36 ,
⎝ 2⎠
Cl

Cl

temos a fatoração em números primos:

DDE

5
11
N = 6 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 36 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ ( 4 ⋅ 3 ) ⋅ ( 7 ⋅ 3 ) ⋅ ( 3 ⋅ 3 ) ⇔ N = 2 ⋅ 3 ⋅ 7

E ainda, através da nomenclatura do DDT fornecida no enunciado
(1,1,1-tricloro-2,2-bis-(para-clorofenil)etano, podemos escrever a
equação:

c) Há 27 ⋅ 3 = 81 senadores no Brasil, logo, o total de comissões de 7

⎛ 81⎞
81!
senadores que podemos formar é igual a ⎜ ⎟ =
. Assim, a
⎝ 7 ⎠ 7!74!
probabilidade P pedida é igual a:

Cl
Cl

25 ⋅ 311 ⋅ 7
25 ⋅ 311 ⋅ 7 ⋅ 7!
=
=
81!
81⋅ 80 ⋅ 79 ⋅ 78 ⋅ 77 ⋅ 76 ⋅ 75
7!74!
29 ⋅ 313 ⋅ 72 ⋅ 5
23 ⋅ 37 ⋅ 7
=
7
6
3
2
2 ⋅ 3 ⋅ 5 ⋅ 7 ⋅ 11⋅ 13 ⋅ 19 ⋅ 79 2 ⋅ 5 ⋅ 11⋅ 13 ⋅ 19 ⋅ 79

Cl

Cl

Cl

+ HCl

P=

Cl

Como

Cl

Cl

DDE

c) Os animais analisados compõem uma cadeia alimentar, como
representada abaixo, na qual ocorre acúmulo de DDT.

Para verificar que P é menor que 1/50, agrupamos o resultado acima
na seguinte forma:
P=

Cl

DDT

fitoplâncton
marinhas.

23 ⋅ 37 ⋅ 7
1 3 2 22 ⋅ 3 2 ⋅ 3 2 3 2 ⋅ 7
=
⋅ ⋅
⋅
⋅
=
2 ⋅ 5 ⋅ 11⋅ 13 ⋅ 19 ⋅ 79 2 ⋅ 52 11 13
19
79
1 9 12 18 63
⋅
=
⋅ ⋅
⋅
50 11 13 19 79

peixes pequenos

peixes grandes

aves

O DDT não é totalmente degradado quando absorvido por um
organismo, acumulando-se em seu corpo, assim grande parte do DDT
absorvido pelo fitoplâncton permaneceu nos organismos, gerando a
concentração observada.
Considerando que um peixe pequeno ingere vários indivíduos da
população de fitoplâncton durante sua vida e absorve grande parte do
DDT contido em todos os organismos de que se alimentou, estes irão
acumular uma maior quantidade de DDT apresentando mais do
composto tóxico em seu corpo do que aquela apresentada no nível
trófico anterior. Aplicando esse raciocínio a toda cadeia alimentar,
concluímos que a concentração de DDT é crescente no correr da
cadeia, sendo baixa nos menores níveis tróficos e alta nos maiores
níveis, processo conhecido como bioacumulação ou magnificação
trófica.
O acúmulo de DDT aumenta a taxa de mortalidade das populações
que ocupam os maiores níveis trófico, podendo intoxicar os seres
humanos através do consumo de alimentos contaminados, como
peixes.

2

9 12 18 63
1
⋅
⋅
⋅
< 1 , temos que P <
.
50
11 13 19 79

QUESTÃO 13
Nos anos de 1970, o uso do
inseticida
DDT,
também
chamado de 1,1,1-tricloro-2,2bis(para-clorofenil)etano, foi
proibido em vários países.
Essa proibição se deveu à
toxicidade desse inseticida,
que é solúvel no tecido
adiposo dos animais. Para
monitorar sua presença em
ambiente marinho do litoral
canadense, amostras de ovos de gaivotas, recolhidos nos ninhos,
foram analisadas. O gráfico ao lado mostra a variação da
concentração de DDE (um dos produtos gerados pela degradação do
DDT) nos ovos, ao longo dos anos.
a) No período de 1970 a 1985, foi observada uma diminuição
significativa da concentração de DDE nos ovos das gaivotas. A partir

QUESTÃO 14
O observatório de Mauna Loa, no Havaí, faz medições diárias da
concentração de dióxido de carbono na atmosfera terrestre. No dia 09
de maio de 2013, a concentração desse gás atingiu a marca de
400 ppm. O gráfico abaixo mostra a curva de crescimento da
concentração de dióxido de carbono ao longo dos anos (curva B) e,
também, a curva que seria esperada, considerando o CO2 gerado pelo
consumo de combustíveis fósseis (curva A).

6

(19) 3251-1012

O ELITE RESOLVE FUVEST 2014 – SEGUNDA FASE – PROVA GERAL
b)
Bioma
Amazônia
Mata Atlântica
Cerrado
Caatinga

Pluviosidade (mm)
Superior a 1.800
Superior a 1.600
1.100 a 2.000
500 a 700

Logo, a ordenação dada pelo candidato deveria ser:
Caatinga < Cerrado < Mata Atlântica < Amazônia
c) A biomassa presente na Mata Atlântica é bastante mais abundante
que aquela na Caatinga. Dessa forma, a quantidade de material em
decomposição nas camadas mais superficiais do solo, por ação de
organismos decompositores, é maior no solo da Mata Atlântica.

a) Escreva a equação química balanceada que representa a reação
que ocorre no motor de um carro movido a gasolina (C8H18), e que
resulta na liberação de CO2 e vapor de água para a atmosfera.
b) A concentração de CO2 na atmosfera, na época pré-industrial, era
de 280,0 ppm. Adotando o valor de 400,4 ppm para a concentração
atual, calcule a variação percentual da concentração de CO2 em
relação ao valor da época pré-industrial.
c) Dê uma explicação para o fato de os valores observados
(representados na curva B) serem menores do que os valores
esperados (representados na curva A).
Resolução
a) A reação que ocorre no motor de um carro movido à gasolina é a
combustão, no caso completa devido a formação de CO2, que pode
ser escrita como:
25
C8H18 +
O2 ⎯⎯→ 8CO2 + 9H2O
2

d) Atualmente o bioma que mais sofre os impactos da expansão do
agronegócio é o bioma amazônico. O mapa abaixo representa o arco
do desmatamento no Brasil (que coincide com a expansão da fronteira
agrícola brasileira), o que explicita a pressão ambiental sobre o bioma
amazônico.
Quando analisamos a expansão histórica do agronegócio,
percebemos que o Cerrado já está muito mais degradado que a
Amazônia, tendo seu processo de desmatamento iniciado de maneira
intensa nos anos de 1970, com o desenvolvimento das técnicas de
plantio de soja, no entanto atualmente esse processo já está
consolidado.

b) A variação percentual (P) pode ser calculada como:

280,0 ppm
400,4 ppm

100 %
P
P = 143%

Assim, ΔP = 143 − 100 = 43%.
c) A curva A representa apenas a quantidade de CO2 emitido pela
queima de combustíveis fosseis, sem considerar a absorção do CO2
ocorrente em processos biológicos de síntese de matéria orgânica,
essenciais para a vida.
Nesses processos o CO2 é reduzido a hidrocarbonetos, com gasto de
energia que pode ser primariamente luminosa (fotossíntese) ou
química (quimiossíntese).

nCO2 + nH2O ⎯⎯→(CH2O )n + nO2
Fonte: http://www2.fct.unesp.br/nera/atlas/configuracao_territorial.htm

A curva B, por representar o real crescimento da taxa de CO2, engloba
os processos que roubam o CO2 da atmosfera possuindo, assim,
valores menores que a curva A.

QUESTÃO 16
A fenilcetonúria é uma doença que tem herança autossômica
recessiva. Considere a prole de um casal de heterozigóticos quanto à
mutação que causa a doença.
a) Qual é a probabilidade de o genótipo da primeira criança ser igual
ao de seus genitores?
b) Qual é a probabilidade de as duas primeiras crianças apresentarem
fenilcetonúria?
c) Se as duas primeiras crianças forem meninos que têm a doença,
qual é a probabilidade de uma terceira criança ser uma menina
saudável?
d) Se a primeira criança for clinicamente normal, qual é a
probabilidade de ela não possuir a mutação que causa a
fenilcetonúria?
Resolução
a) A situação apresentada no enunciado pode ser visualizada pelo
candidato através do seguinte heredograma:

QUESTÃO 15
Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado são biomas
encontrados no Brasil.
a) Liste esses quatro biomas, em ordem crescente, de acordo com a
extensão da área que cada um deles ocupa atualmente no território
brasileiro.
b) Liste esses quatro biomas, em ordem crescente, de acordo com a
quantidade de água disponível para as plantas no ambiente.
c) Comparando a Mata Atlântica com a Caatinga, qual dos dois
biomas possui solos mais ricos em nutrientes?
d) Comparando o Cerrado com a Amazônia, qual dos dois biomas
sofre atualmente maior impacto decorrente do agronegócio?
Resolução
a)
Bioma
Área (Km2)
Amazônia
4.196.943
Cerrado
2.036.448
Caatinga
844.453
Mata Atlântica
286.000
(Dados disponíveis em: http://www.mma.gov.br/biomas)

Logo, a ordenação dada pelo candidato deveria ser:
Mata Atlântica < Caatinga < Cerrado < Amazônia
7
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Dessa forma, a probabilidade de a primeira criança vir a ser
heterozigota (Aa), com auxílio do quadro de Punnet a seguir, é:

Note que 3 em 4 possibilidades de cruzamento podem satisfazer a
condição apresentada (o descendente ter pelo menos um alelo
dominante). Com isso, a probabilidade de o descendente ser uma
menina saudável é resultado da multiplicação de 50% (probabilidade
de ser menina) por 75% (probabilidade de ser saudável), ou seja,
37,5% (½ x ¾).
d) Se a criança é clinicamente normal, a única possibilidade de que
ela não possua a mutação que causa a fenilcetonúria é que ela seja
homozigota dominante (AA):

Uma vez que os pais são heterozigotos, a probabilidade de qualquer
descendente vir a ser heterozigoto também é de 50%, ou seja,
corresponde a dois dos quatro genótipos possíveis para o cruzamento
dado.
b) A situação apresentada neste item pode ser compreendida através
do heredograma a seguir:

O candidato deveria estar atento para o fato de que a criança é
saudável, e, portanto, sabemos que ela não é aa. Com isso, o espaço
amostral para considerarmos a probabilidade de ocorrência do
genótipo em consideração deve ser reduzido, como ilustrado pelo
quadro de Punnett a seguir:

Dessa forma, a probabilidade de as duas primeiras crianças serem
fenilcetonúricas, ou seja, possuírem o genótipo aa, é a multiplicação
da probabilidade de cada uma delas apresentar a doença (trata-se de
eventos independentes). O quadro de Punnet a seguir nos fornece a
probabilidade de cada criança apresentar a doença:

Dessa forma, pode-se inferir que a probabilidade de uma criança,
dado que é saudável, ser homozigota dominante é de 33,3% ou 1/3.

Portanto, uma vez que a probabilidade de cada criança ser
fenilcetonúrica é de 25% (¼), a chance de ambas apresentarem a
doença ao mesmo tempo é de 6,25%, ou seja, ¼ x ¼.
c) A situação descrita no enunciado pode ser visualizada através do
heredograma a seguir:

É necessário observar que o nascimento dos dois primeiros filhos não
tem qualquer interferência sobre o resultado do terceiro cruzamento.
Dessa forma, o candidato deveria apenas calcular, para este item, a
probabilidade de o descendente vir a ser uma menina (a probabilidade
é de 50%) e ter pelo menos um alelo dominante. Esta última condição
pode ter sua probabilidade calculada através do seguinte quadro de
Punnet:
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