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CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 01
Awareness campaigns may help some people get useful
support and treatment, but they might also prompt healthy people to
start taking drugs they do not need. “Drug company sponsorship
doesn’t mean the information is bogus – but it does raise a red flag
because companies do stand to benefit from increasing diagnoses,
which leads to more treatment,” says Steve Woloshin, a researcher at
the Dartmouth College Institute for Health Policy and Clinical Practice.
It can be difficult for consumers to know if a condition they are hearing
about is part of a drug company awareness campaign – TV ads and
Web sites do not always disclose company sponsorship – but
consumers can look out for phrases such as “the disease your doctor
has never heard of,” which can be red flags. Most important, before
starting a new treatment, is to always talk to your doctor about risks
and benefits. “The key questions to ask about treatment are ‘What is
likely to happen to me if I am not treated? What is likely to happen to
me if I am – including side effects?’” Woloshin says.

Resolução
a) Segundo o trecho da resenha, o objetivo do autor, ao escrever um
livro sobre as dores escondidas e diárias de uma pessoa normal (a
preocupação) é fazer um “tributo” aos pequenos sofrimentos da vida,
assim como dirigir-se, caso haja uma mensagem no livro, à crescente
indústria em torno da felicidade e bem-estar.
b) De acordo com o terceiro parágrafo (linhas 10 a 12), a edição mais
recente do ”American Psychiatric Association’s “Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorder, DSM 5”, tornou mais abrangente
o alcance psiquiátrico no dia a dia, tornando medicável e
estigmatizando um número ainda maior de manias e fraquezas. Contra
este ponto de vista, sr. O´Gorman traz uma celebração da
excentricidade maravilhosa da natureza humana, sendo esta, tanto
necessária como restauradora.
c) Sua sugestão é para mudar a frase de René Descartes de “Penso,
logo existo”, para “ Eu me preocupo, então existo”. Como consta na
última frase do texto.

Scientific American Mind, September/October 2015.

QUESTÃO 03
Considere a matriz energética mundial.

Baseando-se no texto e redigindo em português, atenda ao que se
pede.
a) Aponte uma vantagem e uma desvantagem presentes em
campanhas de conscientização sobre problemas de saúde, veiculadas
pelos meios de comunicação.
b) Quais são os dois questionamentos a serem feitos ao médico antes
do início de qualquer tratamento?
Resolução
a) Segundo o texto, a vantagem presente em campanhas de
conscientização sobre problemas de saúde é dar às pessoas apoio útil
e tratamento, a desvantagem é o fato de levar pessoas saudáveis a
tomarem medicamentos que não precisam – como aponta a primeira
frase no primeiro parágrafo.
b) De acordo com Woloshin, os dois questionamentos a serem feitos
ao médico antes do início de qualquer tratamento são: “O que é
provável se suceder se eu não me tratar?” e “ O que é provável
acontecer se eu me tratar – incluindo efeitos colaterais? – Como
consta nas duas últimas frases do último parágrafo.

a) Identifique, com base no quadro acima, uma fonte de energia que é
considerada a maior responsável tanto pelo efeito estufa quanto pela
formação da chuva ácida. Justifique sua resposta.
b) Identifique a principal fonte de energia usada nas usinas
hidrelétricas, no Brasil, e explique uma vantagem quanto ao uso desse
recurso natural.
c) Identifique, com base no quadro acima, as fontes de energia usadas
nas usinas termelétricas, no Brasil, e explique uma desvantagem de
ordem econômica que elas apresentam.
Resolução
a) A chuva ácida e o agravamento do efeito estufa são causados pela
emissão de poluentes oriundos da queima dos combustíveis fósseis. A
questão é enfática ao solicitar que o vestibulando identifique no quadro
apenas uma única fonte e a que mais contribui ao mesmo tempo para
o efeito estufa e chuva ácida. Nesse sentido, temos que “petróleo e
derivados” é a fonte que atende aos requisitos do enunciado,
principalmente pelo seu elevado volume de utilização. As chuvas
ácidas ocorrem quando os óxidos sulfurosos e alguns óxidos nitrosos
reagem com a água presente na atmosfera formando gases mais
ácidos, reduzindo o PH das chuvas para valores inferiores a 5,6.
Já o efeito estufa resulta da concentração na atmosfera de gases do
efeito estufa (GEE), como o dióxido de carbono (CO2) e o gás metano
(CH 4 ).
Enfim, a queima de combustíveis fósseis elimina na atmosfera tanto os
elementos que causam a chuva ácida, principalmente o enxofre, como
aqueles que agravam o efeito estufa.
b) A principal fonte de energia usada nas hidrelétricas no Brasil é a
hidráulica. Dentre as vantagens do uso desta fonte podemos citar:
(1) a baixa contribuição para o efeito estufa (desde que a área alagada
não tenha cobertura florestal), uma vez que o uso de combustíveis
fósseis é praticamente nula;
(2) o custo baixo da energia gerada. Apesar dos grandes
investimentos iniciais necessários para a implantação das usinas
hidrelétricas, a quantidade de energia gerada é muito grande, o que
reduz o custo final da energia.
c) As fontes de energia utilizadas nas termelétricas brasileiras são o
petróleo e derivados, gás natural, carvão mineral e biomassa (etanol).
A principal desvantagem de ordem econômica das termelétricas
refere-se ao elevado custo dos combustíveis fósseis e,
consequentemente, o elevado custo final da energia gerada.

QUESTÃO 02
Worrying: A Literary and Cultural History. By Francis O’Gorman.
Bloomsbury; 173 pages.
When he is not teaching Victorian literature at the University
of Leeds or writing books, Francis O’Gorman admits to doing a lot of
unnecessary brooding. “Worrying: A Literary and Cultural History” is his
affectionate tribute to low level fretting – what the author calls “the
hidden histories of ordinary pain” – in everyone’s life.
Humanity’s sense of anxiety has deep roots. Contemporary
angst is inextricably tied up with living in an advanced, hypermodern
society, and yet, when worrying takes hold, it often does so in ways
that appear altogether premodern, even pre-Enlightenment.
If there is a message in the book, it addresses the everexpanding cottage industry around happiness and wellbeing. The latest
edition of the American Psychiatric Association’s “Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorder, DSM5” has broadened
psychiatry’s reach into everyday life, medicalising and stigmatising an
ever greater number of quirks and foibles. Against this backdrop, Mr
O’Gorman’s celebration of the wonderful eccentricity of human nature
is both refreshing and necessary.
He believes that “being a modern worrier is just…the motheaten sign of being human” and playfully suggests that people should
refine Descartes’s famous dictum to: “I worry, therefore I am.”
The Economist, August 1st-7th 2015. Adaptado.

Levando-se em conta que o texto é parte de uma resenha de um livro,
responda, em português, às seguintes perguntas:
a) Qual é o objetivo do autor do livro?
b) De que forma o propósito do livro de O’Gorman se opõe ao que é
proposto pela Associação Americana de Psiquiatria?
c) Qual é a sugestão do autor do livro para modificar a famosa frase
de René Descartes “Penso, logo existo”?
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QUESTÃO 04
Considere este mapa, que representa uma região com histórico de
migrações e disputas territoriais e que já abrigou, desde antes da Era
Cristã, várias civilizações.

do Estado Islâmico. Tais perseguições levaram a uma maior
radicalização dos membros destas facções sunitas e o jihadismo
(aqueles que lutam pela conversão dos infiéis) ganhou força e
aparência de Guerra Santa. Em 2010, Abu Bakr al-Bagdad
(atualmente aclamado Califa – líder secular e religioso – pelo estado
Islâmico), assumiu a liderança do grupo no Iraque e a partir de 2011 o
grupo ganhou notoriedade internacional à medida que se estabeleceu
como fonte de resistência ao governo Xiita iraquiano, colocado no
Iraque com apoio Ocidental. No mesmo ano o grupo assumiu sua
Faceta religiosa - Sunismo Jihadista - e passou a angariar ainda mais
adeptos. O objetivo de criar um estado sunita teocrático passou a ser
amplamente divulgado e o grupo passou a lutar para conquistar o
Levante (região onde se estabeleceria um novo estado sunita
teocrático, a região englobaria os territórios da atual Síria, Iraque,
Líbano, Jordânia, Israel e Palestina). Para confirmar a criação do
Estado Islâmico do Levante o grupo ocupou o centro oeste do Iraque e
se expandiu territorialmente para o norte da Síria, esta já muito
enfraquecida pela guerra civil travada desde 2011.
QUESTÃO 05
O Canal do Panamá liga os oceanos Atlântico e Pacífico. Sua
travessia é feita por navios de carga genericamente chamados de
“Panamax”, cujas dimensões devem seguir determinados parâmetros,
para não causar danos ao Canal ou à própria embarcação. Considere
um Panamax em forma de um paralelepípedo reto-retângulo, com
200 m de comprimento e 30 m de largura. Quando esse navio,
carregado, ainda está no mar do Caribe, no Oceano Atlântico, seu
calado, que é a distância entre a superfície da água e o fundo do
casco, é de 10 m. O calado varia conforme a densidade da água na
qual o navio está navegando, e essa densidade, por sua vez, depende
da concentração de cloreto de sódio na água.

a) Mencione duas características da bacia hidrográfica dos rios
Tigre/Eufrates, relacionando-as com sua ocupação na Antiguidade.
Justifique.
b) Identifique um importante conflito que, atualmente, ocorre na área
indicada no mapa e apresente uma motivação político-religiosa para
esse conflito.
Resolução
a) As bacias do Tigre e Eufrates nascem na península da Anatólia e
ganham vertente sul através da planície da mesopotâmia, onde
servem de base de irrigação para produção agrícola Iraquiana. Devido
ao seu regime regular de cheias e vazantes se tornaram,
historicamente, focos de atração e fixação humana na Antiguidade, a
partir da Revolução Agrícola que precedeu ao surgimento dos
Impérios Teocráticos de Regadio na região.
b) Um conflito presente na área destacada se dá entre o Estado
Islâmico e a Síria e Iraque. No mesmo contexto é possível ainda
destacar a Guerra Civil na Síria.
A área destacada no mapa remete ao espaço ocupado pelo
ISIS / EIIL (Islamic State of Iraq and Sham / Estado Islâmico do Iraque
e do Levante). Grupo este que é pivô central entre conflitos étnico
religiosos no Iraque e na Síria atualmente. Para entendermos melhor
quem é este grupo e quais suas ideologias e motivações temos que
buscar suas origens.
Apesar de midiaticamente a origem do estado islâmico datar
de 2011, é fato que o processo formador do grupo teve origem na
década anterior. A intervenção norte-americana em 2003 sobre o
Iraque de Saddam Hussein levou o frágil estado Iraquiano ao caos
Civil. Até então o governo de Saddam, apoiado em uma casta sunita,
mantinha fragilmente o controle sobre a área central do território
iraquiano, uma vez que o nordeste do país estava se organizando em
uma província Curda (que com apoio norte-americano buscava
autonomia) e o sul do pais ainda estava sob controle indireto dos EUA.
O caos trazido com a destituição do Governante Iraquiano,
em conjunto com imposição de um regime de transição controlado
pelos militares americanos, fez surgir uma resistência sunita vigorosa
e violenta. Grupos Sunitas Jihadistas (aqueles que lutam pela
conversão dos infiéis) se lançaram como insurgentes e passaram a
cometer recorrentes ataques suicidas contra mesquitas islâmicas xiitas
(facção do islã contrária ao governo Saddam e, posteriormente,
agraciada com o poder nacional por parte dos EUA), além de ataques
contra alvos civis, instituições do governo de transição iraquiano e
ainda bases militares ocidentais.
Ferrenhas perseguições foram estabelecidas contra estes
grupos sunitas e seus líderes, principalmente entre os anos de 2006 e
2011, período este em que uma alinhamento dos diferentes grupos
sunitas insurgentes, entre eles a própria al Qaeda, já trazia o embrião

O gráfico acima apresenta a variação da densidade da água do mar, a
25 °C, em função da concentração de NaCl, em mol/L.
a) Calcule a massa de água deslocada por esse navio, quando ainda
está no mar do Caribe, sabendo que a concentração de cloreto de
sódio nesse mar é 35 g/L.
A concentração salina no interior do Canal é menor do que no mar do
Caribe, pois o Canal é alimentado por um grande lago de água doce.
b) Considerando que a densidade da água no interior do Canal é
1,0 g/mL e que o calado máximo permitido no interior do Canal é de 12
m, o Panamax citado poderá cruzar o Canal em segurança? Explique,
mostrando os cálculos.
Note e adote:
massa molar (g/mol) NaCl ..... 58
temperatura média da água do mar do Caribe ..... 25 ° C
Resolução
a) Considerando o exposto descrito no texto, temos:

Cálculo do volume (V):
2
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Resolução
a) O volume de etanol consumido, em m3, por ano a partir de 28 mil
toneladas (28 109 g) do polietileno é calculado a partir da
estequiometria da reação citada no texto.

Cálculo da concentração, em mol/litro (
), a partir da concentração
comum (C) de 35 g/L e massa molar (M) do cloreto de sódio, indicada
na questão igual a 58 g/mol:

Cálculo das massas molares (M – g/mol):
Etanol - C 2 H 6 O = 2 x 12 + 6 x 1 + 16 = 46 g/mol
Polietileno - (C 2 H 4 ) n = 2 x 12 + 4 x 1 = 28 g/mol
Cálculo da massa de etanol (m) utilizada:

Para este valor de concentração em mol/L, verifica-se no gráfico
fornecido que a densidade (d mar ) é de 1,02g/mL, ou seja, 1.020 g/L.
Assim, o cálculo da massa de água deslocada é dado por:

1 C2H6O

1 (C 2 H 4 ) n

46 g/mol

28 g/mol

m
∴

28 x 109 g
de C 2 H 6 O

b) O calado varia conforme a densidade da água, pois a ele está
associado a força de empuxo, responsável pela sustentação do navio,
e dada pela expressão:

Cálculo do volume (V) utilizando a densidade do etanol indicada
na fábrica e citada na questão:
d = 0,8 g/mL
Sendo:

Onde

Assim:

é a densidade do líquido e

é o volume deslocado.

Como não há alteração da massa do navio, os empuxos devem ser
iguais no canal e no mar. Matematicamente, temos:

O volume deslocado é o produto da área da superfície da base do
). Logo:
navio pelo calado (

b) O aumento na exportação do açúcar, um produto que tem como
fonte a cana-de-açúcar, deve diminuir a disponibilidade dessa fonte de
energia renovável e como consequência direta ocorrerá uma
diminuição na cadeia produtiva, que tem como produto final o
“polietileno verde” proporcionando um aumento no valor pago para
cada sacola plástica utilizada.

Substituindo valores, obtemos:

QUESTÃO 07
A hortênsia (Hydrangea macrophylla) produz flores azuis quando
cultivada em solo de pH < 5. Quando o pH do solo é maior do que 5,
as flores tornam-se rosadas. Um jardineiro recebeu uma encomenda
de hortênsias rosadas. Ele dispõe de um jardim plano, com as formas
e dimensões descritas na figura abaixo, e cujo solo apresenta pH = 4.
Para obter um solo adequado à produção de flores rosadas, o
jardineiro deverá adicionar uniformemente 300 g de calcário dolomítico
por m² de terreno.
a) Calcule a massa, em quilogramas, de calcário dolomítico
necessária para a correção do solo do jardim.
O calcário dolomítico é uma mistura de carbonato de cálcio e
carbonato de magnésio. Ao adquirir um pacote desse produto, o
jardineiro observou que, no rótulo, sua composição estava expressa
na forma das porcentagens, em massa, dos óxidos de cálcio e de
magnésio que poderiam ser obtidos a partir dos correspondentes
carbonatos contidos no calcário dolomítico.
b) Calcule a porcentagem, em massa, de carbonato de magnésio
presente no calcário dolomítico adquirido pelo jardineiro.

Assim, podemos dizer que o Panamax citado poderá atravessar o
canal com segurança.
QUESTÃO 06
Atendendo às recomendações da Resolução 55/AMLURB, de 2015,
em vigor na cidade de São Paulo, as sacolas plásticas, fornecidas nos
supermercados, passaram a ser feitas de “polietileno verde”, assim
chamado não em virtude da cor das sacolas, mas pelo fato de ser
produzido a partir do etanol, obtido da cana-de-açúcar. Atualmente, é
permitido aos supermercados paulistanos cobrar pelo fornecimento
das “sacolas verdes”. O esquema a seguir apresenta o processo de
produção do “polietileno verde”:

Note e adote:
Massas molares (g/mol)
CaO ........... 56
MgO .......... 40
MgCO3 ....... 84

a) Em uma fábrica de “polietileno verde”, são produzidas 28 mil
toneladas por ano desse polímero. Qual é o volume, em m3, de etanol
consumido por ano nessa fábrica, considerando rendimentos de 100%
na produção de etileno e na sua polimerização? (Em seus cálculos,
despreze a diferença de massa entre os grupos terminais e os do
interior da cadeia polimérica.)
b) Mantendo-se os níveis atuais de produção de cana-de-açúcar,
como um aumento na exportação de açúcar pode afetar o valor pago
pelo consumidor, pelas novas sacolas? Explique
Note e adote:
Massas molares (g/mol) H ..... 1
C ..... 12
O ..... 16
densidade do etanol nas condições de fábrica ..... 0,8 g/mL
3
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assumir valores negativos e valerá 100% quando as represas do
Sistema estiverem completamente cheias.

Resolução
a) Considerando que o jardim possui uma área total(A total ) considerada
pela área do retângulo (A 1 ) mais a área do trapézio(A 2 ) temos que:

b) No momento em que o Índice 1 for 50%, que valores terão os
Índices 2 e 3?
c) Qual é o valor do Índice 2 no momento em que o Índice 3 é negativo
e vale −10%?
QUADRO

=
Índice 1

Atotal= A1 + A2

e

volume armazenado
volume total

(volume armazenado) − (volume da reserva técnica)
volume útil

× 100%

× 100%

volume útil = 982 bilhões de litros

volume total = 982 + 287 = 1269 bilhões de litros

(4 m + 2 m) ⋅ 2
(B + b ) ⋅ h
=
⇒ A2 = 6 m2
⇒ A2
2
2

a) Como o volume armazenado corresponde, segundo o enunciado, à
parte do volume total ainda disponível, então, se as represas estão
completamente cheias, o volume armazenado corresponde a 100% do
volume total, ou seja, 1269 bilhões de litros. Assim:

Assim:
2
Atotal = 4 m2 + 6 m2 ⇒ Atotal = 10 m

Para que o jardineiro possa obter um solo ideal para a produção de
flores rosadas a quantidade a ser utilizada de calcário dolomítico será
dada por:
300 g de calcário
1 m2
dolomítico
x
10 m2

Índice 1 =

1269
× 100% ⇔ Índice 1 ≈ 129,22%
982

b) Seja x o volume armazenado na situação em que o índice 1 é 50%:
Índice 1 = 50% ⇔

x = 3.000 g de calcário dolomítico
(3 kg)
b) Para o cálculo da porcentagem de carbonato de magnésio presente
no calcário dolomítico, primeiramente vamos admitir uma quantidade
de 1 kg (1.000 g) de calcário dolomítico e em seguida calcular a
relação de massa, entre o óxido de magnésio (MgO) e o carbonato de
magnésio (MgCO 3 ).
Para 1 kg de calcário dolomítico temos que:
20% de MgO, que corresponde a uma massa de 200g de MgO

x
1
= ⇔ x = 491 bilhões de litros
982 2

Assim, temos que:
491

=
2
× 100%
Índice
Índice 2 ≈ 38,69%
1269
⇔ 

491 − 287
Índice 3 ≈ 20,77%
=
Índice 3
× 100%

982
c) Seja y o volume armazenado na situação em que o índice 3 é
−10%:
y − 287
Índice 3 =
−10% ⇔
=
−0,1 ⇔ y =
188,8 bilhões de litros
982
Assim, temos que:
188,8
Índice 2 =
× 100% ⇔ Índice 2 ≈ 14,88%
1269
QUESTÃO 09
Uma bola de bilhar, inicialmente em repouso em um ponto P, situado
na borda de uma mesa de bilhar com formato circular, recebe uma
tacada e se desloca em um movimento retilíneo. A bola atinge a borda
no ponto R e é refletida elasticamente, sem deslizar. Chame de Q o
ponto da borda diametralmente oposto a P e de θ a medida do ângulo
 .
QPR

MgO( s ) + CO2( g ) → MgCO3( s )

1 mol MgCO 3
84 g de MgCO 3
y
y= 420 g de MgCO 3

Cálculo da porcentagem de MgCO 3 :
1.000 g de calcário
dolomítico
420 g de MgCO 3

=
Índice 2
× 100%

Resolução
De acordo com o enunciado, temos que:

A1 = L ⋅ L ⇒ A1 = 4 m ⋅ 1m ⇒ A1 = 4 m2

1 mol MgO
40 g de MgO
200 g de MgO

volume útil

=
Índice 3

Sendo:

=
A2

volume armazenado

100%
P

P = 42%
QUESTÃO 08
O Sistema Cantareira é constituído por represas que fornecem água
para a Região Metropolitana de São Paulo. Chama-se de “volume útil”
do Sistema os 982 bilhões de litros que ficam acima do nível a partir
do qual a água pode ser retirada sem bombeamento. Com o uso de
técnicas mais elaboradas, é possível retirar e tratar parte da água
armazenada abaixo desse nível. A partir de outubro de 2014, a
Sabesp passou a contabilizar uma parcela de 287 bilhões de litros
desse volume adicional, denominada “reserva técnica” ou “volume
morto”, e chamou de “volume total” a soma do volume útil com a
reserva técnica. A parte do volume total ainda disponível para
consumo foi chamada de “volume armazenado”.
O primeiro índice usado pela Sabesp para divulgar o nível do Sistema,
após o início do uso da reserva técnica, foi o percentual do volume
armazenado em relação ao volume útil (e não ao volume total).
Chama-se este percentual de Índice 1.

R

P

θ

α

Q

a) Para qual valor de θ, após a primeira reflexão, a trajetória da bola

a) Calcule o valor que terá o Índice 1 quando as represas estiverem
completamente cheias, supondo que a definição de “volume
armazenado” não tenha mudado.

será paralela ao diâmetro PQ ?
b) Para qual valor de θ, após a primeira reflexão, a trajetória da bola

A partir de abril de 2015, a Sabesp passou a divulgar outros dois
índices, além do Índice 1 (veja o Quadro). Note que o Índice 3 pode

será perpendicular a PQ ?
c) Supondo agora que 30° < θ < 60° , encontre uma expressão, em
função de θ, para a medida α do ângulo agudo formado pela reta que
4
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θ= 60° .

contém P e Q e pela reta que contém a trajetória da bola após a
primeira reflexão na borda.
Resolução
Sendo a colisão perfeitamente elástica, não há forças dissipativas
(atrito) atuando sobre a bola de bilhar. Como tais forças atuariam na
direção tangencial ao movimento, isso significa que, numa colisão
desse tipo, a componente da velocidade da bolinha na direção
tangencial ao movimento ficará inalterada, enquanto a componente
normal terá seu sentido invertido, mantendo o módulo inalterado.

b) Se após a reflexão, a trajetória da bolinha for perpendicular ao
diâmetro PQ , temos o esquema a seguir, onde S é o ponto em que a
trajetória da bolinha após a primeira reflexão intercepta o diâmetro
PQ :

R
ββ


v ANTES


v DEPOIS

φ φ

P

θ
O

S

Q

direção
tangencial
Portanto, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão devem ter
mesma medida φ. No caso de uma circunferência, as direções normais
passam pelo centro da circunferência. Usaremos esses fatos ao longo
da resolução.
Seja O o centro da circunferência (mesa de bilhar).

Novamente, temos que o ∆POR é isósceles, pois OP = OR . Logo,
θ = β . Além disso, no ∆PRS , retângulo em S, temos:

a) Se a bolinha se deslocar ao longo do diâmetro PQ , isto é, se

θ + 90° + 2β= 180° ⇔ θ + 2θ= 90° ⇔ θ= 30° .

θ = 0° , a primeira reflexão se dará exatamente no ponto Q e, após
isso, a bolinha inverterá seu sentido e continuará sua trajetória pelo

c) Seja S o ponto em que a trajetória da bolinha após a primeira

reflexão intercepta a reta PQ . Tal ponto pode ser interno ao diâmetro

mesmo diâmetro PQ :

PQ , externo a esse diâmetro, ou até mesmo ser o próprio Q.
Usaremos como desenho para ilustrar o raciocínio a situação em que
S é interno ao diâmetro (figura sugerida pelo enunciado), embora a
resolução não dependa disso e, portanto, vale para qualquer uma das
posições de S:

P

R

Q

O

β β

Assim, uma possibilidade é:

P

θ = 0° .

θ

α
O

S

Q

No caso em que a trajetória da bola é paralela ao diâmetro PQ após a
primeira reflexão, mas sem coincidir com esse diâmetro, temos o
esquema a seguir, onde S é o ponto onde a bolinha sofrerá a segunda
reflexão:

R

S
β

Novamente, temos que o ∆POR é isósceles, pois OP = OR , e isso
independentemente da posição do ponto S. Logo, θ = β .

β

Além disso, no ∆PRS , temos que:
α 180° − 3θ .
θ + 2β +=
α 180° ⇔ θ + 2θ +=
α 180° ⇔ =

P

θ

β
O

Q
QUESTÃO 10
Dois aviões vão de Brasília a Moscou. O primeiro voa diretamente
para o norte, até atingir o paralelo de Moscou, quando então muda o
rumo para o leste, seguindo para o seu destino final. O segundo voa
para o leste até atingir o meridiano de Moscou, tomando então o rumo
norte até chegar a esta cidade.
a) Desprezando as variações de altitude, qual avião terá percorrido a
maior distância em relação ao solo? Justifique sua resposta.
b) Calcule a diferença entre as distâncias percorridas, supondo que a
Terra seja esférica.
Note e adote:
cos 56° = 0,56; sen 56° = 0,83; cos 16° = 0,96; sen 16° = 0,28
Latitude e longitude de Brasília: 16°S e 48°W
Latitude e longitude de Moscou: 56°N e 37° E
Raio da Terra: 6.400 km

 e SRO
 . Como RS / / PQ , então
Seja β a medida dos ângulos PRO
 e POR
 serão ângulos alternos internos de mesma
os ângulos SRO
 também mede β. Além disso, o ∆POR é
medida, de modo que POR
isósceles, pois OP = OR . Portanto, θ = β .

Sendo os três ângulos internos do ∆POR congruentes entre si, segue
que tal triângulo é equilátero, de modo que:
5
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Então, podemos afirmar que no primeiro momento, o avião que vai a
Norte e depois a Leste, percorrerá:

Resolução
Observe a ilustração a seguir que descreve a situação do enunciado.

=
d1 BB '+ B ' =
M BB '+

O1

Já, o segundo avião que parte primeiro em direção Leste e depois a
Norte, percorrerá:

M

B’

85°
 15232 ⋅ π

⋅ 2 ⋅ π ⋅ 3584
= 
+ BB '  km
360°
9



=
d 2 BM '+ M '=
M

C

85°
 26112 ⋅ π

⋅ 2 ⋅ π ⋅ 6144
= 
+ MM '  km
360°
9



Como sabemos que BB’ tem mesma medida que MM’, podemos
afirmar que o primeiro avião percorre maior distância. Logo,
d 2 > d1

O2

B

M’

b) Utilizando os resultados do item a., temos que:
10880 ⋅ π
 26112 ⋅ π
  15232 ⋅ π

d 2 − d1 
d 2 − d1
=
+ BB '  − 
+ BB '  ⇔ =
9
9
9

 


Onde C é o centro da circunferência máxima da esfera (linha do
equador) e O1 e O2 os centros das circunferência nos paralelos de
Moscou (M) e Brasília (B).

QUESTÃO 11
O nível de intensidade sonora β , em decibéis (dB), é definido pela
expressão β =10log10  I  , na qual I é a intensidade do som em
 I0 
W/m2 e I 0 = 10-12 W/m2 é um valor de referência. Os valores de nível
e β =120 dB correspondem,
de intensidade sonora β =0
respectivamente, aos limiares de audição e de dor para o ser humano.
Como exposições prolongadas a níveis de intensidade sonora
elevados podem acarretar danos auditivos, há uma norma
regulamentadora (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego do
Brasil, que estabelece o tempo máximo de 8 horas para exposição
ininterrupta a sons de 85 dB e especifica que, a cada acréscimo de 5
dB no nível da intensidade sonora, deve-se dividir por dois o tempo
máximo de exposição. A partir dessas informações, determine
a) a intensidade sonora I D correspondente ao limiar de dor para o ser
humano;
b) o valor máximo do nível de intensidade sonora β , em dB, a que um
trabalhador pode permanecer exposto por 4 horas seguidas;
c) os valores da intensidade I e da potência P do som no tímpano de
um trabalhador quando o nível de
intensidade sonora é 100 dB.
Note a adote:
π =3
Diâmetro do tímpano = 1 cm

a) Note, em um primeiro momento, que as distâncias BB’ e MM’ são
iguais, tendo em vista que são percorridos meridianos partindo de uma
mesma latitude e chegando em outra latitude também igual (no caso
partindo de 16°S e chegando em 56°N). Basta, então, que
comparemos as distâncias B’M e BM’. Observe as construções abaixo.

O1

M

B’
C

56°

16°

O2

B

M’

Resolução
a) Segundo o enunciado, ao limiar de dor corresponde o valor de nível
de intensidade sonora β =120dB . Utilizando a expressão e os valores


Note que CBO
2 é alterno interno ao ângulo da latitude de Brasília,

logo:

dados para β e I0 , obtém-se:

 =
m (CBO
16°
2)

 I 
120 =
10 ⋅ log10  D−12  ⇒
 10 
 I 
=
12 log10  D−12  ⇒ ID =1012 ⋅ 10−12 ⇒
 10 


Analogamente, CMO
1 é alterno interno ao ângulo da latitude de

Moscou, logo:

(

)

 = 56°
m CMO
1

ID = 1 W/m2

Deste modo, utilizando as relações trigonométricas nos triângulos
retângulos CBO2 e CMO1 , temos

b) O tempo de 4 horas corresponde à metade do tempo máximo para
exposição ininterrupta a sons de 85 dB. Assim, segundo o enunciado,
o nível da intensidade sonora associado ao tempo de 4 horas é 5 dB
maior do que o índice de 85 dB. Logo:
β =90 dB

cos (16=
°)

BO2
BO2
⇔ 0,96
=
⇔ BO
=
6144 km
2
BC
6400

c) Para calcular a intensidade, utilizamos mais uma vez a expressão
fornecida, neste caso com β =100dB :

e
cos ( 56=
°)

MO1
MO1
⇔ 0,56
=
⇔ MO
=
3584 km
1
CM
6400

 I 
100 =
10 ⋅ log10  −12  ⇒
 10 

Tendo em vista que:

−2
2
I =1010 ⋅ 10−12 ⇒ I = 10 W/m

M=' B ' O
M= 37° + 48°= 85°
BO
2
1

O nível de intensidade é definido como a potência sonora dividida pela
área:
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um lado (ou cedida pelo outro) é dada pela diferença entre as cargas
que atravessam um condutor. Lembrando que a quantidade de carga
é dada por: Q = n ⋅ e e usando os valores descritos no “Note e adote”,
para uma molécula de proteína, temos:

P
I = ⇔ P =I ⋅ A
A
Os dados sugerem que o tímpano tem formato circular, com diâmetro
dT = 1cm . A área do tímpano vale:
d 
A = π⋅r2 = π⋅ T 
 2 
Substituindo na expressão da potência:

(

)

nNa+ − nk + ⋅ e
( 210 − 140 ) ⋅ 1,6 ⋅ 10−19 ⇒
=
i prot =
⇒ i prot
∆t
1
−17
i=
1,12
⋅
10
A
prot

2

2

 10−2 
d 
−2 3
−4
10−2 3 
=
P 10−2 ⋅ π  T  ⇒ P =⋅
 ⇒ P= 10 ⋅ ⋅ 10 ⇒
2
4
2
 


2

Como temos 106 moléculas, ficamos com uma intensidade total de:
=
I 1,12 ⋅ 10 −11 A

=
P 7,5 ⋅ 10−7 W

QUESTÃO 13
O grande mérito do sábio toscano estava exatamente na apresentação
de suas conclusões na forma de “leis” matemáticas do mundo natural.
Ele não apenas defendia que o mundo era governado por essas “leis”,
como também apresentava as que havia “descoberto” em suas
investigações.

QUESTÃO 12
Em células humanas, a concentração de íons positivos de sódio (Na+)
é menor no meio intracelular do que no meio extracelular, ocorrendo o
inverso com a concentração de íons positivos de potássio (K+).
Moléculas de proteína existentes na membrana celular promovem o
transporte ativo de íons de sódio para o exterior e de íons de potássio
para o interior da célula. Esse mecanismo é denominado bomba de
sódio-potássio. Uma molécula de proteína remove da célula três íons
de Na+ para cada dois de K+ que ela transporta para o seu interior.
Esse transporte ativo contrabalança processos passivos, como a
difusão, e mantém as concentrações intracelulares de Na+ e de K+ em
níveis adequados. Com base nessas informações, determine
a) a razão R entre as correntes elétricas formadas pelos íons de sódio
e de potássio que atravessam a membrana da célula, devido à bomba
de sódio-potássio;
b) a ordem de grandeza do módulo do campo elétrico E dentro da
membrana da célula quando a diferença de potencial entre suas faces
externa e interna é 70 mV e sua espessura é 7 nm;
c) a corrente elétrica total I através da membrana de um neurônio do
cérebro humano, devido à bomba de sódio-potássio.
Note e adote:
1 nm = 10-9 m
A bomba de sódio-potássio em um neurônio do cérebro humano é
constituída por um milhão de moléculas de proteínas e cada uma
delas transporta, por segundo, 210 Na+ para fora e 140 K+ para
dentro da célula.
Carga do elétron = −1,6 ⋅ 10−19 C

Carlos Z. Camenietzki, Galileu em sua órbita. 01/02/2014.
www.revistadehistoria.com.br.

Considerando que o texto se refere a Galileu Galilei (1564-1642),
a) identifique uma das “leis” do mundo natural proposta por ele;
b) indique dois dos principais motivos pelos quais ele foi julgado pelo
Tribunal da Inquisição.
Resolução
a) Além de defender o Heliocentrismo (princípio da Terra girando em
torno do Sol), em contraponto ao Geocentrismo (o Sol girando em
torno da Terra, defendido pela Igreja Medieval), Galileu Galilei
descobriu a Lei dos Corpos e o princípio da Inércia. Destaca-se
também o desenvolvimento de uma balança hidrostática que lhe
permitiu criar um relógio de pêndulo. Com suas observações
astronômicas afirmou e adotou os princípios de Copérnico, que
afirmavam ser o Sol o centro planetário, e não a Terra.
“A Lei dos Corpos:
A lei dos Corpos em queda afirma que todos os corpos caem com
aceleração constante, uma vez que o efeito da aceleração
gravitacional, ou seja, da gravidade em todos os corpos, à mesma
altura, é igual. Esta lei só é observada no vácuo, pois como a
densidade dos corpos é diferente, no ar o corpo que oferece menos
resistência atinge o solo primeiro. Um exemplo frequentemente usado
nos livros para exemplificar esta lei consiste em colocar num tubo em
vácuo uma pedra e uma pena e observar que ambos caem à mesma
velocidade.
O Princípio da Inércia, a partir de Galileu, sendo que Newton irá
aprimorá-la, diz que “os objetos mantêm a sua velocidade a não ser
que uma força, por vezes o atrito, seja exercida sobre eles.”

Resolução
a) Da definição da intensidade de corrente elétrica:
Q
i=
∆t
A razão R fica:

Fonte: https://sites.google.com/site/conexaocientifica/aplicacoes-do-metodo/galileu-ea-queda-dos-corpos-graves-

QNa+
R
=

b) Uma das acusações contra Galileu Galilei pela Inquisição foi a
defesa do Heliocentrismo (publicado no livro “Diálogos sobre os dois
Máximos Sistema de Mundo”) proposto por Copérnico. De acordo com
os teólogos da Inquisição e o papa Urbano VIII a teoria heliocêntrica
era contrária às Santas Escrituras, portanto, absolutamente herética e
condenável. Em 1633, Galileu foi declarado culpado de “ter sustentado
e criado doutrina falsa e contrária às Sagradas e Divinas Escrituras,
que o Sol seja o centro da terra e não se mova do oriente para o
ocidente e que a Terra se mova e não seja o centro do mundo”. Desde
1616 havia um decreto inquisitorial que impedia Galileu de abordar
diretamente o copernicanismo contrapondo-o à tradicional cosmologia,
sendo que essa teoria devia ser tratada puramente como hipótese
matemática.
Outra acusação era relativa ao apoio às teorias de Kepler sobre as
órbitas elípticas, em contraponto à defesa medieval das órbitas
circulares.
Vale destacar que no contexto da Revolução Científica (estruturação e
desenvolvimento do conhecimento científico entre os séculos XVIXVIII), o alcance intelectual do pensamento de Galileu foi considerado
bastante significativo, especialmente na estruturação do conhecimento
nas universidades italianas da época. Galileu foi responsável por uma
enfática defesa da liberdade da pesquisa científica e da
universalização da razão, bem como a delimitação nítida do campo
científico autônomo.

QNa+
∆t
=
QK +
QK +

∆t
Segundo o texto “Uma molécula de proteína remove da célula três
íons de Na+ para cada dois de K+ que ela transporta para o seu
interior” Assim a razão entre as cargas acima fica:
=
R

QNa+
3
=
2
QK +

b) considerando que o campo elétrico formado é Uniforme, a relação
entre campo elétrico (E) e a diferença de Potencial elétrico (U) é dada
por:
U
E=
d
Onde d representa a espessura, assim ficamos:
=
E

70 ⋅ 10−3
=
107 V/m
7 ⋅ 10−9

c) A corrente elétrica total devido ao fluxo de íons é dada por:
Q + − QK +
i = Na
∆t
Devemos calcular a diferença entre as cargas porque elas estão se
deslocando em sentidos opostos, assim a carga liquida acumulada em
7
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inverso ocorreu na Inglaterra, onde a antes impopular Margareth
Thatcher apresentou uma melhora significativa nos índices de
popularidade após a vitória no conflito.
No que se refere ao aspecto econômico, a derrota argentina acentuou
uma crise econômica que se configurava desde meados da década de
1970 na Argentina, reforçada durante o governo de Gatieri, quando o
Produto Interno Bruto (PIB) argentino diminuiu significativamente.
Desse modo, os gastos no conflito acentuaram a crise econômica,
contribuíram para o aumento da inflação e reforçaram a crise política
que foi decisiva para a queda do regime militar argentino.
c) Como importância estratégica das Ilhas Malvinas, podemos citar:
1 – a possibilidade da presença de recursos naturais, como
combustíveis fosseis, gêneros alimentícios e minérios.
2 – garantir uma zona econômica exclusiva (de acordo com a
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar) dos recursos
marinhos.
3 – controle da passagem entre oceanos Pacífico e Atlântico
4 – proximidade geográfica com a Antártica, o que confere uma
projeção geopolítica sobre o último continente não explorado
economicamente.

QUESTÃO 14
Leia este texto e responda ao que se pede.
Em operação militar aeronaval, que se estendeu pela madrugada de
quinta-feira e pela manhã de ontem, fuzileiros navais e soldados do
Exército argentino ocuparam as Ilhas Malvinas (Falkland para os
ingleses), as Geórgias e Sandwich do Sul, pondo fim, de forma
abrupta, a negociações diplomáticas que vinham sendo mantidas nos
últimos dias entre os dois países. O presidente argentino, general
Leopoldo Galtieri, justificou a invasão afirmando que o Reino Unido se
havia apossado desses territórios “por meios predatórios”. E
acrescentou que “a Argentina não se curvará diante de um
desenvolvimento intimidador das Forças Armadas britânicas, que
estão ameaçando com um uso indiscriminado da força”. Em meio ao
clima de euforia que tomou conta do país, após o sucesso da
operação de ocupação das Malvinas, Galtieri anunciou uma medida
excepcional: foram postas em liberdade todas as 107 pessoas detidas
durante um recente ato de protesto da Confederação Geral do
Trabalho
O Estado de S. Paulo, 03/04/1982. Adaptado.

a) Caracterize o regime político vigente na Argentina à época em que
ocorreu o conflito com o Reino Unido (meses de abril a junho de
1982).
b) Indique duas mudanças — uma de natureza política e uma de
natureza econômica — provocadas pela derrota da Argentina nessa
guerra.
c) Levando em conta que, além de outras motivações, a guerra a que
se refere o texto implicou também aspectos geopolíticos, discorra
sobre a importância estratégica das ilhas envolvidas nesse conflito.
Resolução
a) O regime político vigente político na Argentina no período do conflito
com o Reino Unido era a Ditadura Militar, iniciada no ano de 1976 e
encerrada em 1983, um ano após o conflito nas Malvinas. O período
ditatorial argentino caracterizou-se pela ampla presença das forças
armadas, suspensão de liberdades individuais e perseguição à
opositores. A ditadura foi marcada intensa violência, tornando-se
recorrente as práticas de desaparecimento forçado, com o
encaminhamento de suas vítimas para centros clandestinos de
detenção (CCD), onde as vítimas eram torturadas e assassinadas. Os
chamados “vôos da morte” também eram um método frequente para
eliminar seus opositores. Em meados de 1982, o regime argentino
passava por um momento de crise, marcado pelo aumento da
organização de oposição às práticas de violação aos direitos
humanos, crescimento da visibilidade internacional de grupos
opositores como as “Mães da Praça de Maio”, intensificação da crise
econômica, num contexto caótico reforçado pelo fracasso na ação nas
Malvinas. Desse modo, a intervenção na Ilha que tinha como objetivo
resgatar o prestígio do regime, acabou por acentuar sua crise e
acelerar a transição para a democracia.
Nota: As Malvinas (Falklands) compreendem duas ilhas principais e
centenas de ilhas menores. Essa região era considerada parte do
império colonial inglês desde o século XIX, no entanto, sua posse foi
recorrentemente contestada pela Argentina.
b) Em relação ao aspecto político, a derrota da Argentina na Guerra
das Malvinas após dois meses e meio de conflito representou a
consolidação da crise pela qual passava a Ditadura Militar argentina.
No início da década de 1980, a Ditadura Militar argentina passava por
intensa contestação, com o fortalecimento de movimentos de oposição
como o das “Mães da Praça de Maio”, que exigiam do governo
esclarecimento sobre o desaparecimento de seus filhos. Desse modo,
a operação da Argentina nas Malvinas é considerada uma tentativa de
tentativa de reerguer a imagem do período militar, sendo que seu
fracasso foi acompanhado do desmantelamento do mesmo. O fator
nacionalista é considerado preponderante nessa invasão, sendo
estimulado o sentimento anti-britânico e o incentivo de valores
patrióticos associados à ação argentina no arquipélago. De modo
geral, a entrada no conflito é entendida como uma forma dos militares
tentarem recuperar seu prestígio e desviar a atenção dos problemas
internos pelos quais passava o regime (como a intensa crise
econômica) a partir da proposta de “união nacional” contra um inimigo
externo. O fracasso nas Malvinas esteve diretamente associado à
redemocratização, sendo que o sucessor do general Leopoldo Gatieri,
Reynaldo Bignone, foi responsável pelo início das negociações para a
devolução do poder aos civis. No ano seguinte, o Raul Afonsín
(candidato da União Cívica Radical) foi eleito presidente. O processo

QUESTÃO 15
Leia a última estrofe do poema “Madrigal Lúgubre”, da obra
Sentimento do mundo, de Carlos Drummond de Andrade.
... Enquanto fugimos para outros mundos,
que esse está velho, velha princesa,
palácio em ruínas, ervas crescendo,
lagarta mole que escreves a história,
escreve sem pressa mais esta história:
o chão está verde de lagartas mortas ...
Adeus, princesa, até outra vida.
A imagem das lagartas mortas representa não só a morte de um ser,
como também a morte de novas formas de vida que poderiam vir a
ser, ou seja, aquelas em que as lagartas poderiam se transformar.
a) Com exceção de insetos, cite um animal que, durante seu
desenvolvimento, apresente uma forma que possa substituir “lagartas”
em sua função simbólica no poema.
b) Qual é o modo de ver a “história” representado pela imagem das
“lagartas mortas”, no poema?
Resolução
a) A questão solicita ao candidato que cite apenas um animal que
apresente estágio equivalente ao das lagartas. As lagartas são
estágios intermediários do desenvolvimento de alguns insetos,
também conhecidas como estágio larval. Excetuando-se os insetos,
como solicita a questão, o candidato poderia mencionar anfíbios, como
sapos, rãs e pererecas; alguns helmintos (Schistosoma mansoni,
Strongyloides stercoralis, Ascaris lumbricoides, Ancylostoma
duodenale, Necator americanus); ou mesmo os urocordados, como a
Ascídia, que apresentam fase larval livre-natante e forma adulta que
se mantém fixa em um substrato.
b) A lagarta é o primeiro estágio larval dos insetos que sofrem
metamorfose em seu processo de desenvolvimento. Por esse motivo,
no poema, a lagarta é representativa da capacidade de transmutação.
A imagem das “lagartas mortas” evidencia uma visão pessimista
acerca da história, já que, no verso “o chão está verde de lagartas
mortas”, o eu poemático reconhece o fim das possibilidades de
mudança no curso da história. A morte das lagartas representa a
interrupção de um percurso que poderia desvelar uma história, um
futuro, melhor — o qual poderia, dando continuidade à metáfora, ser
representado pela imagem da borboleta, o resultado da metamorfose
da lagarta — em relação ao “mundo velho” referenciado nos versos
anteriores.
Cabe observar que a cor “verde”, comumente associada à ideia de
natureza e, consequentemente, de vida, contrariamente ao esperado,
está associada à ideia de morte no sexto verso do fragmento. Isso
também é revelador de uma visão trágica da história, condizente com
a segunda fase drummondiana (“eu menor que o mundo”) a que
pertence “Sentimento do Mundo”.

8

O ELITE RESOLVE FUVEST 2016 – CONHECIMENTOS GERAIS

Equipe desta resolução

QUESTÃO 16
A figura abaixo ilustra as principais etapas do tratamento de água
destinada ao consumo humano.

Biologia
Alexandre Reis Taveira de Souza

Física
Francisco Clóvis de Sousa Júnior
Leonardo Donisete da Silva

Geografia
Fábio Augusto de Moraes Fernandes
Rodrigo Sigoli Ferro

a) Na etapa de floculação, ocorre a formação de flóculos de hidróxido
de alumínio, nos quais se aglutinam partículas de sujeira, que depois
decantam. Esse processo ocorre pela adição de sulfato de alumínio
[ Al 2 (SO4 )3 ] e cal virgem (CaO) à água impura.

História

Se apenas sulfato de alumínio fosse adicionado à água, ocorreria a
transformação representada pela equação química:

Eduardo Aparicio Baez Ojeda
Roberta Marcelino Veloso

Al 2 (SO4 )3 (s) + 6H2O () → 2Al(OH)3 (s) + 6H+ (aq ) + 3 SO 4 2 − (aq).

Inglês

Explique o que ocorre com o pH da água após a adição de cal virgem.
b) A água não tratada está contaminada, entre outras substâncias, por
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA). Esses hidrocarbonetos
apresentam caráter lipofílico. Considerando a estrutura da membrana
celular plasmática, o caráter lipofílico dos HPA facilita ou dificulta a
entrada dos hidrocarbonetos nas células dos indivíduos que ingerem a
água contaminada? Explique.
Resolução
a) Cal virgem é um óxido de caráter básico, pois na presença de água
forma uma base denominada hidróxido de cálcio, cuja reação está
representada pela equação abaixo:
CaO(s) + H 2 O(l)
Óxido de cálcio
(cal virgem)
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→ Ca(OH) 2 (aq)
Hidróxido de cálcio

Química

Ca(OH) 2 (aq) → Ca2+(aq) + 2 OH-(aq)
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A dissociação da base promove a liberação dos íons hidróxido (OH-), o
qual deve aumentar o pH da água.
b)
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Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica

A membrana plasmática apresenta composição química lipoproteica,
ou seja, é formada basicamente por lípidios (fosfolipídios) e proteínas.
Os fosfolipídios são moléculas anfipáticas ou anfifílicas por possuírem
uma porção polar (cabeça) e outra apolar (caudas). A porção polar é
formada por glicerol ou esfingosina, um grupo fosfato e outra molécula
orgânica. A porção apolar é composta por ácidos graxos de diversos
tipos como o palmítico, esteárico, oléico, linoléico e aracdônico. Por
apresentarem esse caráter anfifílico, as membranas plasmáticas
favorecem a passagem de substâncias hidrossolúveis e lipossolúveis.
Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) são compostos de
caráter lipofílico e, dessa forma, é facilitada a entrada de
hidrocarbonetos nas células dos indivíduos que ingerem a água
contaminada e, em casos extremos pode-se inclusive observar a lise
celular.
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