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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

 QUESTÃO 01   

Examine este cartaz, cuja finalidade é divulgar uma exposição de 
obras de Pablo Picasso. 

 
 
Nas expressões “Mão erudita” e “Olho selvagem”, que compõem o 
texto do anúncio, os adjetivos “erudita” e “selvagem” sugerem que as 
obras do referido artista conjugam, respectivamente, 
a) civilização e barbárie. 
b) requinte e despojamento. 
c) modernidade e primitivismo. 
d) liberdade e autoritarismo. 
e) tradição e transgressão. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

O adjetivo “erudito” nas artes costuma se referir a obras de alta 
complexidade, que exigiram para ser feitas um alto nível de pequisa e 
estudo de teoria e das técnicas tradicionais da parte do artista. Assim, 
a expressão “Mão erudita” faz referência à formação acadêmica de 
Pablo Picasso, que frequentou a  Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando e portanto  dedicou-se por algum tempo a dominar as 
técnicas tradicionais da pintura, através inclusive do estudo e cópia de 
grandes obras  dos pintores clássicos presentes no acervo do Museu 
do Prado. “Olho selvagem”, por sua vez, faz referência à busca radical 
por liberdade expressiva que caracteriza a obra do artista. A palavra 
“Selvagem” nesse caso remeteria ao que não é domesticado, não 
reconhece convenções e regras. Assim, a exposição visa chamar 
atenção para o fato de que a obra de Picasso une ao mesmo tempo a 
tradição e a transgressão, como explicitado na alternativa E. Não é 
possível dizer que a expressão “mão erudita” seja associável à 
modernidade, uma vez que a arte moderna combate os valores da arte 
acadêmica, o que elimina a alternativa C. Ao mesmo tempo, não é 
possível afirmar que haja autoritarismo  na obra de Picasso, o que 
invalida a alternativa D. Também se mostra inconsistente dizer que as  
obras de Picasso apresentariam “barbárie”, o que invalida a 
alternativa A. Por fim, a palavra “requinte” caracteriza  grande apuro e 
esmero no fazer de alguma coisa, tendo um sentido do que é 
considerado sofisticado, distinto e elegante. A palavra “despojamento”, 
por sua vez, caracteriza aquilo que é simples, sem ornamentos, 
modesto.  Utilizar ambas para descrever a obra de Picasso seria 
inadequado, já que não se pode dizer da obra de Picasso que seja 
simples, e também não é adequado caracterizar o aspecto erudito de 
sua obra como requintado, uma vez que a obra do artista, em sua 
intensa busca pela síntese formal, é marcada por um  enorme fascínio 
por inúmeras manifestações artísticas pouco valorizadas pelo 
stablishment das artes de sua época, como a arte africana, a arte 
medieval etc. Trata-se, em suma, de um artista que gostava de afirmar 
que levou a vida toda para “aprender a pintar como as crianças”. Tais 
considerações tornam inadequada a alternativa B. 
 

 
 

 TEXTO   

TEXTO PARA AS QUESTÕES 02 E 03 
A adoção do cardápio indígena introduziu nas cozinhas e 

zonas de serviço das moradas brasileiras equipamentos 
desconhecidos no Reino. Instalou nos alpendres roceiros a prensa de 
espremer mandioca ralada para farinha. Nos inventários paulistas é 
comum a menção de tal fato. No inventário de Pedro Nunes, por 
exemplo, efetuado em 1623, fala-se num sítio nas bandas do Ipiranga 
“com seu alpendre e duas camarinhas no dito alpendre com a prensa 
no dito sítio” que deveria comprimir nos tipitis toda a massa 
proveniente do mandiocal também inventariado. Mas a farinha não 
exigia somente a prensa – pedia, também, raladores, cochos de 
lavagem e forno ou fogão. Era normal, então, a casa de fazer farinha, 
no quintal, ao lado dos telheiros e próxima à cozinha. 

Carlos A. C. Lemos, Cozinhas, etc. 

 
 

 QUESTÃO 02   

Traduz corretamente uma relação espacial expressa no texto o que se 
encontra em: 
a) A prensa é paralela aos tipitis. 
b) A casa de fazer farinha é adjacente aos telheiros. 
c) As duas camarinhas são transversais à cozinha. 
d) O alpendre é perpendicular às zonas de serviço. 
e) O mandiocal e o Ipiranga são equidistantes do sítio. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

a) Incorreta. Analisando-se o texto, a prensa, responsável por 
“espremer mandioca ralada para farinha”, não estaria paralela aos 
tipitis (recipientes cilíndricos feitos de palha), mas em seu interior, o 
que é evidenciado pela preposição “no”, presente no trecho “[...] ‘a 
prensa no dito sítio’ que deveria comprimir nos tipitis”. Assim, a 
preposição permite que o leitor compreenda que a prensa é um objeto 
que está presente no interior dos tipitis, o que impede que eles sejam 
paralelos. 
b) Correta. O texto de Carlos A. C. Lemos busca evidenciar a 
inserção de equipamentos indígenas nas moradias brasileiras, dentre 
esses, ganha destaque a prensa de mandioca, presente na casa de 
fazer farinha. Assim, a fim de elucidar melhor ao leitor o local no qual 
essa “casa” se encontrava no interior das moradias, o autor expõe que 
elas eram encontradas ao lado dos telheiros. Dessa forma, o trecho “a 
casa de fazer farinha, no quintal, ao lado dos telheiros” confirma que a 
primeira é adjacente, ou seja, situada ao lado, dos segundos.  
c) Incorreta. Observando-se o texto, é possível inferir que as 
camarinhas, ou seja, pequenos cômodos que o autor cita, estão 
presentes no interior dos alpendres e que, por sua vez, possuem em 
seu interior as prensas de fazer mandioca. Tendo isso em vista, 
conclui-se que as camarinhas compunham a casa de fazer farinha e, 
por conta disso, não é cabível afirmar que elas são transversais à 
cozinha, uma vez que o texto não traz a relação espacial exata entre a 
casa de fazer farinha e a cozinha (“casa da fazer farinha [...] próxima à 
cozinha.”). 
d) Incorreta. Pensando-se no conceito de um alpendre – telhado 
saliente, sustentado por colunas, acima de portas ou varandas –, é 
plausível afirmar que ele é perpendicular às zonas de serviço, uma vez 
que entre essas e o alpendre pode-se formar um ângulo de 90º. 
Porém, tendo em vista o enunciado da questão, é preciso que o texto 
expresse essa relação espacial, o que não ocorre e torna a alternativa 
incorreta. Para além, a relação exposta pelo autor é de que as zonas 
de serviços estão no interior dos alpendres, como fica claro, por 
exemplo, no trecho “duas camarinhas no dito alpendre”. 
e) Incorreta. Baseando-se na leitura do texto, não é possível inferir se 
o mandiocal e o Ipiranga são equidistantes do sítio, uma vez que o 
autor não aborda essa questão; ele apenas cita que sítio localizava-se 
no Ipiranga e, pelo fato de focar na presença da prensa de mandioca 
no sítio, pode-se deduzir que nele havia um mandiocal. 
 

 
 

 QUESTÃO 03   

Além de “tipitis”, constituem contribuição indígena para a língua 
portuguesa do Brasil as seguintes palavras empregadas no texto: 
a) “cardápio” e “roceiros”. 
b) “alpendre” e “fogão”. 
c) “mandioca” e “Ipiranga”. 
d) “sítio” e “forno”. 
e) “prensa” e “quintal”. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

a) Incorreta. A palavra “cardápio”, de acordo com o dicionário 
Houaiss, tem origem no latim: “chārta,ae, no sentido de papel, carta + 
dāps,ìs no sentido de banquete oferecido aos deuses, refeição, 
comida”. Já a palavra “roceiros” seria formada por sufixação (roça + -
eiro), sendo que “roça” também tem origem latina.  
b) Incorreta. A palavra alpendre é de origem duvidosa e segundo o 
dicionário Houaiss, provavelmente está relacionada com o verbo 
“pender”, do latim pendēre. Na palavra fogão, o elemento de 
composição fog- também se origina do latim focus,ī , no sentido de 
“fogo, lume, habitação”, conforme consta no Houaiss. 
c) Correta. Conforme consta no dicionário Houaiss, a palavra 
“mandioca” tem origem no tupi mandi'oka, “no sentido de mandioca, 
raiz da planta chamada mandi´ïwa”. “Ipiranga” também tem origem no 
tupi, através da junção dos termos 'y (rio) e pyrang (vermelho). 
d) Incorreta. Segundo o Houaiss, a palavra “sítio” tem origem 
controversa, enquanto “forno” origina-se do latim fūrnus/fōrnus,ĭ no 
sentido de “forno”. 
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e) Incorreta. A palavra prensa é formada por um elemento de 
composição –prim-, do verbo latino premo, ism pressi, pressum, 
premĕre, no sentido de “fazer pressão sobre, apertar, comprimir, por 
carga em”, de acordo com o dicionário Houaiss. Já a palavra “quintal”, 
segundo Leite de Vasconcelos, citado por Houaiss, tem origem no 
latim vulgar - quintanale.  
 

 
 

 TEXTO  

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 04 A 06 
Nasceu o dia e expirou. 
Já brilha na cabana de Araquém o fogo, companheiro da 

noite. Correm lentas e silenciosas no azul do céu, as estrelas, filhas da 
lua, que esperam a volta da mãe ausente. 
Martim se embala docemente; e como a alva rede que vai e vem, sua 
vontade oscila de um a outro pensamento. Lá o espera a virgem loura 
dos castos afetos; aqui lhe sorri a virgem morena dos ardentes 
amores. 

Iracema recosta-se langue ao punho da rede; seus olhos 
negros e fúlgidos, ternos olhos de sabiá, buscam o estrangeiro, e lhe 
entram n’alma. O cristão sorri; a virgem palpita; como o saí, fascinado 
pela serpente, vai declinando o lascivo talhe, que se debruça enfim 
sobre o peito do guerreiro. 

José de Alencar, Iracema. 

 
 

 QUESTÃO 04   

Atente para as seguintes afirmações, extraídas e adaptadas de um 
estudo do crítico Augusto Meyer sobre José de Alencar: 
 
I. “Nesta obra, assim como nos ‘poemas americanos’ dos nossos 
poetas, palpita um sentimento sincero de distância poética e exotismo, 
de coisa notável por estranha para nós, embora a rotulemos como 
nativa.” 
II. “Mais do que diante de um relato, estamos diante de um poema, 
cujo conteúdo se concentra a cada passo na magia do ritmo e na 
graça da imagem.” 
III. “O tema do bom selvagem foi, neste caso, aproveitado para um 
romance histórico, que reproduz o enredo típico das narrativas de 
capa e espada, oriundas da novela de cavalaria.” 
 
É compatível com o trecho de Iracema aqui reproduzido, considerado 
no contexto dessa obra, o que se afirma em 
a) I, apenas. 
b) III, apenas. 
c) I e II, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

I. Correta. De acordo com Augusto Meyer, ainda que a obra Iracema 
possa ser chamada de “nativa”, havia nela uma “distância poética” e 
um “exotismo” que a tornavam estranha para seus leitores. Ao 
classificar o romance como uma obra nativista, o crítico alude aos 
elementos tipicamente cearenses e brasileiros presentes na 
constituição da narrativa: o índio e a natureza. Entretanto, ao referir-se 
à distância poética, o crítico aponta que, na época da composição da 
obra, tais elementos eram distantes da realidade do autor e dos 
leitores. De fato, Iracema, publicado em 1865, narra uma história que 
remonta aos inícios da colonização do Brasil. Alencar recria uma 
narrativa de base mitológica com personagens indígenas, ancestrais 
do povo brasileiro, que já teriam deixado de existir há muito tempo e 
que, portanto, soariam exóticas para os próprios leitores brasileiros do 
século XIX. 
II. Correta. Não apenas Augusto Meyer, mas muitos críticos 
apontaram para os aspectos poéticos presentes em Iracema, tais 
como o “ritmo” da linguagem e a “graça da imagem”. Podemos citar 
como exemplo o trecho “Correm lentas e silenciosas”, em que se 
verifica um trabalho linguístico que confere musicalidade ao texto a 
partir do uso de assonância (a repetição da vogal aberta “o” e da vogal 
nasal “em/en”) e aliteração (repetição do fonema consonantal 
representado pela letra “s” e pela sílaba “ci”). O paralelismo também 
pode ser citado como um recurso sintático que confere musicalidade 
ao texto, uma vez que o aproxima da estrutura paralelística das 
canções: “Lá o espera a virgem loura dos castos afetos;/ aqui lhe sorri 
a virgem morena dos ardentes amores”. Pode-se apontar também o 
trabalho com a função poética da linguagem a fim de sugerir imagens 
a partir de recursos como: 

 Personificação: “Já brilha (...) o fogo, companheiro da 
noite”; “correm (...) no azul do céu, as estrelas, filhas da lua, 
que esperam a volta da mãe ausente”. 

 Adjetivação: “Correm lentas e silenciosas”; “virgem loura 
dos castos afetos/ virgem morena dos ardentes amores”. 

 Metáfora: “ternos olhos de sabiá”. 

 Comparações: “como a alva rede que vai e vem, sua 
vontade oscila de um a outro pensamento”; “...a virgem 
palpita; como o saí fascinado pela serpente vai declinando o 
lascivo talhe...”. 

III. Incorreta. Ainda que se observe o aproveitamento do tema do  
bom selvagem na constituição do personagem Poti e a referência ao 
romance de cavalaria na caracterização de Martim, Iracema não pode 
ser considerado um romance histórico, uma vez que, a partir da 
recriação poética do encontro do nativo com o colonizador português, 
o narrador recria uma narrativa mitológica sobre o surgimento do 
primeiro cearense e, por extensão, do primeiro brasileiro. 
 

 
 

 QUESTÃO 05   

No texto, corresponde a uma das convenções com que o Indianismo 
construía suas representações do indígena 
a) o emprego de sugestões de cunho mitológico compatíveis com o 
contexto. 
b) a caracterização da mulher como um ser dócil e desprovido de 
vontade própria. 
c) a ênfase na efemeridade da vida humana sob os trópicos. 
d) o uso de vocabulário primitivo e singelo, de extração oral-popular. 
e) a supressão de interdições morais relativas às práticas eróticas. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. O subtítulo de Iracema, “Lenda do Ceará”, sugere o 
aspecto lendário e mitológico da narrativa. Para Alencar, o romance 
seria, de fato, a reconstituição poética de um mito de fundação tal qual 
os próprios indígenas nativos teriam narrado. A intenção do autor 
seria, portanto, (re)criar a lenda do surgimento do Ceará e também do 
Brasil a partir da narração do encontro de duas raças heroicas 
simbolizadas por Iracema, a selvagem americana e Martim, o 
colonizador português, pais de Moacir, o primeiro brasileiro. Nesse 
sentido, o excerto apresentado retrata um momento crucial na 
narrativa, quando o guerreiro branco se debate entre os sentimentos 
de saudade e de dever em relação à noiva que deixara em sua terra e 
o desejo que sente por Iracema. Atraída por Martim, a jovem indígena, 
ignorando as interdições de sua tribo, força uma aproximação física, 
tornando a resistência de Martim quase impossível. A partir dessa 
aproximação, o sentimento dos protagonistas se intensifica de modo a 
dar prosseguimento ao conflito que fará com que Iracema traia sua 
tribo e fuja com seu amado. 
b) Incorreta. Movida pela paixão, Iracema, a virgem de Tupã, ignora 
as tradições religiosas de sua tribo, que determinavam que ela deveria 
manter-se casta, e entrega-se a Martim. Nesse sentido, a personagem 
segue sua própria vontade, desobedecendo às interdições que lhe 
eram impostas. 
c) Incorreta. O texto não faz referência à efemeridade da vida 
humana sob os trópicos. 
d) Incorreta. Ao recriar a lenda de fundação do Ceará, José de 
Alencar cria também uma linguagem supostamente original, que seria 
falada pelos primeiros habitantes do Brasil. Dessa forma, o texto 
reproduziria os aspectos dessa linguagem, caracterizada por um 
vocabulário singelo e primitivo, capaz de expressar a visão de mundo 
dos selvagens, muito próxima da natureza. Para criar essa linguagem, 
o autor emprega uma série de recursos poéticos e, por isso, é 
equivocado afirmar que ele recorre a uma linguagem de extração oral-
popular. 
e) Incorreta. As interdições morais relativas às práticas eróticas não 
são suprimidas, pelo contrário, o desencadeamento do conflito é 
promovido justamente pela desobediência de Iracema aos preceitos 
de sua tribo que determinavam que ela deveria manter-se virgem. 
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 QUESTÃO 06   

É correto afirmar que, no texto, o narrador 
a) prioriza a ordem direta da frase, como se pode verificar nos dois 
primeiros parágrafos do texto. 
b) usa o verbo “correr” (2º parágrafo) com a mesma acepção que se 
verifica na frase “Travam das armas os rápidos guerreiros, e correm 
ao campo” (também extraída do romance Iracema). 
c) recorre à adjetivação de caráter objetivo para tornar a cena mais 
real. 
d) emprega, a partir do segundo parágrafo, o presente do indicativo, 
visando dar maior vivacidade aos fatos narrados, aproximando-os do 
leitor. 
e) atribui, nos trechos “aqui lhe sorri” e “lhe entram n’alma”, valor 
possessivo ao pronome “lhe”. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. Nos dois primeiros parágrafos, encontramos exemplos 
de hipérbato, figura de sintaxe em que ocorre a inversão da ordem 
direta (sujeito-verbo-complemento): “Já brilha na cabana de Araquém 
o fogo” e “Correm lentas e silenciosas no azul do céu, as estrelas”. 
b) Incorreta. No excerto citado pela questão, o verbo “correr” foi 
empregado conotativamente para referir-se ao movimento das estrelas 
que vão aparecendo no céu, já na frase apresentada pela alternativa, 
esse verbo é empregado em seu sentido denotativo, para fazer 
referência à corrida dos guerreiros pelo campo. 
c) Incorreta. A adjetivação, empregada como recurso poético, confere 
ao texto um caráter subjetivo seja para criar a atmosfera noturna e 
romântica que envolve os amantes – “Correm lentas e silenciosas no 
azul do céu, as estrelas - seja para caracterizar Iracema a partir da 
perspectiva do desejo e da sensualidade: “virgem morena dos 
ardentes amores”; “Iracema recosta-se langue”; “olhos negros e 
fúlgidos, ternos olhos de sabiá” e “lascivo talhe”. 
d) Correta. É sabido que a narrativa de Iracema reconstitui um 
passado remoto, entretanto, o emprego dos verbos no presente do 
indicativo confere um dinamismo à cena, aproximando e envolvendo o 
leitor. 
e) Incorreta. O pronome “lhe” tem valor possessivo somente em “lhe 
entram na alma” (entram em sua alma). No trecho “aqui lhe sorri”, o 
pronome “lhe” é um objeto indireto do verbo “sorri” (aqui sorri para 
ele). 
 

 
 

 TEXTO   

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 07 A 09 
Evidentemente, não se pode esperar que Dostoiévski seja traduzido 
por outro Dostoiévski, mas desde que o tradutor procure penetrar nas 
peculiaridades da linguagem primeira, aplique-se com afinco e faça 
com que sua criatividade orientada pelo original permita, 
paradoxalmente, afastar-se do texto para ficar mais próximo deste, um 
passo importante será dado. Deixando de lado a fidelidade mecânica, 
frase por frase, tratando o original como um conjunto de blocos a 
serem transpostos, e transgredindo sem receio, quando necessário, as 
normas do “escrever bem”, o tradutor poderá trazê-lo com boa 
margem de fidelidade para a língua com a qual está trabalhando. 

Boris Schnaiderman, Dostoiévski Prosa Poesia. 

 
 

 QUESTÃO 07   

De acordo com o texto, a boa tradução precisa 
a) evitar a transposição fiel dos conteúdos do texto original. 
b) desconsiderar as características da linguagem primeira para poder 
atingir a língua de chegada. 
c) desviar-se da norma-padrão tanto da língua original quanto da 
língua de chegada. 
d) privilegiar a inventividade, ainda que em detrimento das 
peculiaridades do texto original. 
e) buscar, na língua de chegada, soluções que correspondam ao texto 
original. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

a) Incorreta. A afirmação é problemática por entender que a 
recomendação do texto seja a de evitar uma transposição fiel. Não se 
pode considerar que a tradução feita frase a frase seja uma tradução 
fiel, visto que há peculiaridades tanto da língua de partida, quanto da 
língua de chegada às quais o bom tradutor deve ficar atento e que 
podem passar despercebidas caso seja feita uma tradução por blocos. 
Para o autor do texto, haverá a necessidade de realizar transgressões 
e, mesmo assim, poder-se-á obter uma boa margem de fidelidade em 
relação ao texto original.  

b) Incorreta. Schnaiderman afirma que o tradutor deve atentar-se às 
características da linguagem do texto de origem, no trecho: “[...] desde 
que o tradutor procure penetrar nas peculiaridades da linguagem 
primeira”. Para o autor, é a consideração dessas características que 
permitirá o trabalho com o texto na língua de chegada.  
c) Incorreta. Deve-se notar que, na afirmação do autor, de que o 
tradutor deve transgredir sem receio “quando necessário, as normas 
do ‘escrever bem’”, não se determina a necessidade de desvio da 
norma-padrão das línguas envolvidas no processo tradutório, mas sim 
abre-se a possibilidade para que isso seja feito em alguns casos, 
permitindo uma maior aproximação entre o texto original e o texto 
traduzido, caso a transgressão à norma seja proposital.  
d) Incorreta. Para Schnaiderman, a inventividade é orientada pelas 
peculiaridades do texto original, isto é, uma boa tradução deverá tomá-
las como ponto de partida para a criação dos afastamentos 
necessários em relação ao texto de origem, de modo a, 
paradoxalmente, promover uma aproximação entre o original e o 
traduzido. Deste modo, sem o entendimento das peculiaridades do 
texto original, não se poderia criar as especificidades do texto 
traduzido que, embora se aproximem pela intenção comunicativa, 
distinguem-se pelas características das línguas com as quais o 
tradutor trabalha.  
e) Correta. O autor defende a ideia de que as transgressões seriam 
uma solução tradutória para que o texto de chegada mantivesse a 
mensagem do texto de origem, em sua relação com a língua e a 
linguagem de partida. Para isso, o autor deve dominar tanto a 
especificidade da língua de chegada, quanto da língua de partida, de 
modo a traduzir “com boa margem de fidelidade para a língua com a 
qual está trabalhando”.  
 

 
 

 QUESTÃO 08   

Tendo em vista que algumas das recomendações do autor, relativas à 
prática da tradução, fogem do senso comum, pode-se qualificá-las 
com o seguinte termo, de uso relativamente recente: 
a) dubitativas. 
b) contraintuitivas. 
c) autocomplacentes. 
d) especulativas. 
e) aleatórias. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

a) Incorreta. O texto não coloca em dúvida se a prática tradutória de 
traduzir frase a frase seria um caminho adequado, isto é, não deixa 
em aberto a discussão sobre a eficiência dessa prática, pelo contrário, 
não a recomenda. 
b) Correta. Justamente por contrariarem o senso comum, que 
corresponde a um consenso sobre determinadas ideias, opiniões ou 
concepções, as recomendações do autor podem ser consideradas 
contraintuitivas, isto é, opostas àquilo que seria esperado.   
c) Incorreta. As recomendações poderiam ser consideradas 
autocomplacentes caso tivessem por objetivo uma gratificação delas 
próprias, o que não é notável no excerto. 
d) Incorreta. As recomendações não podem ser consideradas 
especulativas, na medida em que não se baseiam apenas na teoria, 
pelo contrário, são estabelecidas a partir da investigação da prática 
tradutória.  
e) Incorreta. As recomendações aplicam-se a qualquer prática 
tradutória, independentemente de circunstâncias ou do acaso, por isso 
não podem ser consideradas aleatórias.  
 

 
 

 QUESTÃO 09   

O prefixo presente na palavra “transpostos” tem o mesmo sentido do 
prefixo que ocorre em 
a) ultrapassado. 
b) retrocedido. 
c) infracolocado. 
d) percorrido. 
e) introvertido. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. Assim como o prefixo trans-, o prefixo ultra- expressa a 
noção de algo que vai para além de um ponto de partida.  
b) Incorreta. O prefixo retro- transmite a noção de recuo, retorno, 
diferindo-se da ideia expressa pelo prefixo trans-. 
c) Incorreta. O prefixo infra- também expressa noção diferente da do 
prefixo colocado no enunciado, sugerindo a ideia de “abaixo, em 
posição inferior”. 
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d) Incorreta. O prefixo per- não exprime a noção de ir além de, mas 
sim de um movimento através de. 
e) Incorreta. O prefixo intro- transmite a ideia de que algo é interior.   
 

 
 

 TEXTO   

 TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 10 A 12 
 

CAPÍTULO LIII 
. . . . . . . 

Virgília é que já se não lembrava da meia dobra; toda 
ela estava concentrada em mim, nos meus olhos, na minha 
vida, no meu pensamento; — era o que dizia, e era verdade. 

Há umas plantas que nascem e crescem depressa; 
5 outras são tardias e pecas. O nosso amor era daquelas; 

brotou com tal ímpeto e tanta seiva, que, dentro em pouco, 
era a mais vasta, folhuda e exuberante criatura dos bosques. 
Não lhes poderei dizer, ao certo, os dias que durou esse 
crescimento. Lembra-me, sim, que, em certa noite, abotoou- 

10 se a flor, ou o beijo, se assim lhe quiserem chamar, um beijo 
que ela me deu, trêmula, — coitadinha, — trêmula de medo, 
porque era ao portão da chácara. Uniu-nos esse beijo único, 
— breve como a ocasião, ardente como o amor, prólogo de 
uma vida de delícias, de terrores, de remorsos, de prazeres 

15 que rematavam em dor, de aflições que desabrochavam em 
alegria, — uma hipocrisia paciente e sistemática, único freio 
de uma paixão sem freio, — vida de agitações, de cóleras, 
de desesperos e de ciúmes, que uma hora pagava à farta e 
de sobra; mas outra hora vinha e engolia aquela, como tudo 

20 mais, para deixar à tona as agitações e o resto, e o resto do 
resto, que é o fastio e a saciedade: tal foi o livro daquele 
prólogo. 

Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas. 

 
 

 QUESTÃO 10   

Considerado no contexto de Memórias póstumas de Brás Cubas, o 
“livro” dos amores de Brás Cubas e Virgília, apresentado no breve 
capítulo aqui reproduzido, configura uma 
a) demonstração da tese naturalista que postula o fundamento 
biológico das relações amorosas. 
b) versão mais intensa e prolongada da típica sequência de animação 
e enfado, característica da trajetória de Brás Cubas. 
c) incorporação, ao romance realista, dos triângulos amorosos, cuja 
criação se dera durante o período romântico. 
d) manifestação da liberdade que a condição de defunto-autor dava a 
Brás Cubas, permitindo-lhe tratar de assuntos proibidos em sua 
época. 
e) crítica à devassidão que grassava entre as famílias da elite do 
Império, em particular, na Corte. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

a) Incorreta. É tradicional a vinculação de “Memórias Póstumas de 
Brás Cubas” à escola literária realista, e não naturalista. Do excerto, 
não se pode pressupor uma relação de determinação entre as 
características biológicas dos seres humanos e suas relações. 
b) Correta. O capítulo deixa claro que o episódio do beijo entre Brás 
Cubas e Virgília foi o gatilho (afinal, o amor entre os dois “brotou com 
tal ímpeto”, isto é, de forma muito intensa e rápida) para uma série de 
eventos que vieram a desabrochar – “uma vida de delícias, de 
terrores, de remorsos, de prazeres (...), de aflições (...), de cóleras, de 
desesperos e de ciúmes”. O beijo que os uniu, então, constitui-se 
apenas o início de tudo aquilo que acontece em seguida, daí a 
metáfora do livro: analogamente, o prólogo, em relação à totalidade do 
livro, funciona como elemento introdutório de toda a obra que o 
sucede. Assim, o “livro” dos amores de Brás Cubas e Virgília a que se 
refere o enunciado é tudo aquilo que resulta do encontro no portão da 
chácara: uma vida composta por agitações (ou, segundo a alternativa, 
“animação”) e pelo “resto, e o resto do resto, que é o fastio [enfado] e 
a saciedade”. A enumeração de elementos que delineiam essa vida é 
garantia da intensidade e do prolongamento em relação ao episódio 
que é compreendido como prólogo. 
c) Incorreta. A concepção de triângulo amoroso não é romântica, mas 
sim realista, momento em que o casamento e as relações amorosas 
tais como são compreendidas no Romantismo são revistas. 
d) Incorreta. É verdade que a condição de defunto-autor permite que 
Brás Cubas toque em temáticas proibidas, tais como o adultério, 
central no excerto em destaque na questão. Contudo, é equivocado 
defender que a metáfora do livro, construída ao longo do fragmento, 

serve unicamente como manifestação dessa liberdade; antes, ela foi 
delineada para associar o beijo a todos os eventos que se seguiram a 
esse episódio. 
e) Incorreta. Não existem evidências textuais de uma suposta 
depravação da corte, quanto mais de uma crítica a ela. 
 

 
 

 QUESTÃO 11   

No último período do texto, o ritmo que o narrador imprime ao relato 
de seus amores corresponde sobretudo ao que se encontra expresso 
em 
a) “prólogo de uma vida de delícias” (L. 13-14). 
b) “prazeres que rematavam em dor” (L. 14-15). 
c) “hipocrisia paciente e sistemática” (L. 16). 
d) “paixão sem freio” (L. 17). 
e) “o livro daquele prólogo” (L. 21-22). 

 
 

Resolução  Alternativa D 

No último período do texto, o defunto-autor expõe ao leitor todo o 
relacionamento vivido entre ele e Virgíla e, ao fazer isso, emprega um 
ritmo acelerado ao relato de seus amores. Essa característica da 
narrativa fica mais evidente quando se atenta para a sintaxe 
empregada: Brás Cubas utiliza-se de uma vasta enumeração de 
eventos sobre a paixão que vivera – o beijo que concretizou o amor e 
que dera início a uma “vida de delícias, de terrores, de remorsos, de 
prazeres que rematavam em dor, de aflições que desabrochavam em 
alegria [...] de agitações, de cóleras, de desesperos e de ciúmes”, que 
em alguns momentos apaziguava-se e em outros tornava-se mais 
intensa – em um único período textual. Assim, essa ampla quantidade 
de informações, empregadas de forma conjunta, sem interrupções 
evidentes, faz com que seja possível observar o ritmo acelerado que o 
narrador imprime ao relato.  
a) Incorreta. A leitura do texto permite que o leitor identifique que “o 
prólogo de uma vida de delícias” refere-se ao primeiro beijo trocado 
entre Brás Cubas e Virgília. Em outras palavras, esse momento 
significaria o início efetivo da relação entre as personagens. Desse 
modo, o trecho sintetiza o conteúdo abordado no excerto, mas não 
evidencia o ritmo empregado pelo narrador. 
b) Incorreta. O trecho “prazeres que rematavam em dor” faz 
referência ao momento da vida que Brás Cubas vivenciou com Virgília. 
Assim, a passagem procura evidenciar a forma minimalista e 
pessimista com a qual o defunto-autor analisava os acontecimentos de 
sua vida, visto que detalha, assim como as demais locuções adjetivas 
que a antecedem (“de delícias”, “de terrores” e “de remorsos”), o modo 
como a relação se sucedeu. Dessa forma, o trecho não expressa, 
sozinho, o ritmo empregado na narrativa, somente quando analisado 
em conjunto. 
c) Incorreta. A alternativa traz uma passagem que faz referência a 
uma ideia divergente da natureza do ritmo utilizado pelo autor, pois 
fala sobre algo paciente e sistemático, portanto que se relacionae à 
tranquilidade e à organização, algo que não é possível enxergar no 
último período do texto. 
d) Correta. A leitura do capítulo evidencia ao leitor a paixão entre Brás 
Cubas e Virgília. Assim, a fim de explicar essa relação, o autor opta 
por expor os acontecimentos desde o início do amor até o seu fim: ele 
desabrochara como uma planta, de forma rápida, e, com o tempo, se 
intensificara; logo após, ele fora concretizado por um beijo, que 
introduziu os amantes a uma nova vida: de amores, de terrores, de 
prazeres, de dor. Desse modo, tendo em vista o modo como os 
acontecimentos foram apresentados, o trecho “paixão sem limites”, 
além de fazer referência à relação entre as personagens e a forma 
como ela ocorreu, expressa o ritmo que narrador imprime ao relato. 
e) Incorreta. O trecho “o livro daquele prólogo” traz, assim como em 
“A”, uma questão temática, já que faz referência ao que ocorreu após 
o beijo trocado entre as personagens, e não ao ritmo acelerado 
empregado pelo narrador no excerto. 
 

 
 

 QUESTÃO 12   
 

Dentre os recursos expressivos empregados no texto, tem papel 
preponderante a 
a) metonímia (uso de uma palavra fora do seu contexto semântico 
normal, com base na relação de contiguidade existente entre ela e o 
referente). 
b) hipérbole (ênfase expressiva resultante do exagero da significação 
linguística). 
c) alegoria (sequência de metáforas logicamente ordenadas). 
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d) sinestesia (associação de palavras ou expressões em que ocorre 
combinação de sensações diferentes numa só impressão). 
e) prosopopeia (atribuição de sentimentos humanos ou de palavras a 
seres inanimados ou a animais). 

 
 

Resolução  Alternativa C 

Dentre os recursos expressivos apresentados pelas alternativas, o 
único presente no texto e que, por conta disso, assume maior 
relevância, é a alegoria, indicado na alternativa C. Isso fica evidente, 
por exemplo, logo no início do texto, quando o autor compara o amor 
com uma planta que nasce e cresce depressa. Assim, para explicar a 
relação que possuía com Virgília, Brás Cubas recorre ao uso da 
metáfora da planta, adotando uma sequência lógica para tal 
exposição: o amor brotou com vasta seiva, tornou-se uma “folhuda e 
exuberante” planta e, sem saber ao certo determinar o tempo de 
crescimento, “abotoou-se” com o beijo trocado pelos amantes. Adiante 
no texto, outra sequência metafórica é adotada pelo narrador em 
referência ao beijo que fora trocado: esse é apresentado como, por 
exemplo, tão breve quanto a ocasião e ardente do mesmo modo que o 
amor. Dessa forma, a recorrência de uma sequência lógica de 
metáforas, que caracterizam a alegoria, faz com que essa seja o 
recurso expressivo mais relevante do texto.  
 

 
 

 QUESTÃO 13   

Se pudesse muda-se, gritaria bem alto que o roubavam. 
Aparentemente resignado, sentia um ódio imenso a qualquer coisa 
que era ao mesmo tempo a campina seca, o patrão, os soldados e os 
agentes da prefeitura. Tudo na verdade era contra ele. Estava 
acostumado, tinha a casca muito grossa, mas às vezes se arreliava. 
Não havia paciência que suportasse tanta coisa. 

– Um dia um homem faz besteira e se desgraça. 
Graciliano Ramos, Vidas secas. 

 

Tendo em vista as causas que a provocam, a revolta que vem à 
consciência de Fabiano, apresentada no texto como ainda contida e 
genérica, encontrará foco e uma expressão coletiva militante e 
organizada, em época posterior à publicação de Vidas secas, no 
movimento 
a) carismático de Juazeiro do Norte, orientado pelo Padre Cícero 
Romão Batista. 
b) das Ligas Camponesas, sob a liderança de Francisco Julião. 
c) do Cangaço, quando chefiado por Virgulino Ferreira da Silva 
(Lampião). 
d) messiânico de Canudos, conduzido por Antônio Conselheiro. 
e) da Coluna Prestes, encabeçado por Luís Carlos Prestes. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

Vidas secas foi publicado em 1938. O enunciado solicita um 
movimento posterior à publicação em que fosse possível observar a 
revolta descrita por Graciliano Ramos, uma “expressão coletiva e 
militante”. Tal exigência excluía a alternativa A, pois a revolta de 
Juazeiro se deu em 1914, eliminava a alternativa C, pois Lampião 
chefiou o cangaço de 1922 a 1938. Invalidava também a alternativa 
D, pois o movimento de Conselheiro se encerrou em 1897 e a 
alternativa E, pois a coluna Prestes marchou entre 1925 e 1927. 
Desse modo, a única alternativa que se adequa cronologicamente à 
solicitação feita pelo enunciado é a alternativa B, que corretamente 
relaciona a revolta de Fabiano às Ligas Camponesas. As Ligas 
Camponesas foram movimentos de trabalhadores rurais surgidos no 
contexto anterior ao Golpe Militar de 1964, sendo a primeira delas 
criada em 1955 em Pernambuco. As Ligas Camponesas se 
expandiram por diversas regiões, mas foi no Nordeste, com a 
liderança de Francisco Julião que ganharam projeção nacional devido 
à sua intensa atuação em prol de anseios dos trabalhadores do 
campo.  
 

 
 

 QUESTÃO 14   

Considerando-se o excerto no contexto de Mayombe, os paralelos 
que nele são estabelecidos entre aspectos da natureza e da vida 
humana podem ser interpretados como uma 
a) reflexão relacionada ao próprio Comandante Sem Medo e a seu 
dilema característico entre a valorização do indivíduo e o engajamento 
em um projeto eminentemente coletivo. 
b) caracterização flagrante da dificuldade de aceder ao plano do 
raciocínio abstrato, típica da atitude pragmática do militante 
revolucionário. 

c) figuração da harmonia que reina no mundo natural, em contraste 
com as dissensões que caracterizam as relações humanas, 
notadamente nas zonas urbanizadas. 
d) representação do juízo do Comissário a respeito da manifesta 
incapacidade que tem o Comandante Sem Medo de ultrapassar o 
dogmatismo doutrinário. 
e) crítica esclarecida à mentalidade animista - que tende a personificar 
os elementos da natureza - e ao tribalismo, ainda muito difundidos 
entre os guerrilheiros do Movimento Popular de Libertação de Angola 
(MPLA). 

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. O enunciado exigia que o estabelecimento de uma relação 
de semelhança entre os “aspectos da natureza e da vida humana” em 
evidência no excerto. O olhar do candidato, então, deveria se 
direcionar à personagem Sem Medo e à descrição do cenário natural 
em torno de sua morte. Verifica-se, no fragmento em questão, a 
imponência da amoreira na floresta, cujo tronco se destaca, “se 
individualiza”, em relação ao conjunto de folhas, ao “sincretismo da 
massa” (de folhas). O tronco da árvore é a base que sustenta a 
folhagem, representativa de um coletivo que funde e confunde 
diferentes indivíduos (daí a ideia de “mancha verde”: uma série de 
tons da mesma cor que acaba se tornando uma única). Como pilar, 
referência desse coletivo, o tronco se impõe, “se afirma, debatendo-se. 
Tal é a vida”. Eis o paralelo entre a natureza e a vida: Sem Medo, da 
mesma forma que o tronco, se destaca enquanto o indivíduo capaz de 
dar suporte ao coletivo. Ainda que representativo dessa massa e 
engajado em suas causas, sobressai entre os demais de forma 
particular, na medida em que não se vê completamente refletido por 
aquilo que os revolucionários com quem luta entendem como 
marxismo. A descrição da natureza sintetiza o percurso de vida da 
personagem, o que valida a alternativa. 
b) Incorreta. De fato, Sem Medo tem uma atitude bastante pragmática 
como líder dos revolucionários, o que se constata de sua intensa 
participação nos combates e, de forma complementar, de sua aversão 
às burocracias inerentes à luta. É equivocado, no entanto, defender 
uma suposta dificuldade da personagem de consentir ao plano do 
raciocínio abstrato, uma vez que, ao longo do enredo, o Comandante 
articula um sem número de diálogos em que evidencia suas próprias 
convicções e, consequentemente, abstrações em torno de relações 
humanas e ideais políticos e sociais. É também frágil interpretar os 
aspectos da natureza presentes no excerto como representativos 
dessa suposta dificuldade. 
c) Incorreta. Não existe harmonia no plano natural descrito no 
fragmento de “Mayombe”, como se constata da seguinte passagem: 
“As manchas verdes são cada vez mais sobrepostas, mas, num 
sobressalto, o tronco da amoreira ainda se afirma, debatendo-se”. As 
imagens criadas nesse trecho mostram, na realidade, uma 
dissonância entre o tronco, representativo do indivíduo, e a massa, 
desempenhada pela folhagem. 
d) Incorreta. Ao contrário do que afirma essa alternativa, ao longo de 
toda a obra, Sem Medo ultrapassa o dogmatismo doutrinário. O 
Comandante entende que existe certa discordância entre o marxismo 
enquanto teoria e suas interpretações pelos guerrilheiros, o que o leva 
a crer inclusive que jamais fará parte da geração a colher os frutos da 
Revolução. Sem Medo enxerga seu papel como formador político dos 
angolanos e mostra-se capaz de aliar tal função à práxis, uma vez que 
se põe à frente nos combates. 
e) Incorreta. Não existem indícios textuais que autorizem a referida 
“mentalidade animista”, uma vez que a natureza não é personificada 
no excerto, nem qualquer crítica ao tribalismo, porque não é o 
sentimento de diferença entre as tribos africanas que é posto em 
evidência no trecho. 
 

 
 

 QUESTÃO 15   

Consideradas no âmbito dos valores que são postos em jogo em 
Mayombe, as relações entre a árvore e a floresta, tal como 
concebidas e expressas no excerto, ensejam a valorização de uma 
conduta que corresponde à da personagem 
a) João Romão, de O cortiço, observadas as relações que estabelece 
com a comunidade dos encortiçados. 
b) Jacinto, de A cidade e as serras, tendo em vista suas práticas de 
beneficência junto aos pobres de Paris. 
c) Fabiano, de Vidas secas, na medida em que ele se integrava na 
comunidade dos sertanejos, seus iguais e vizinhos. 
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d) Pedro Bala, de Capitães da Areia, em especial ao completar sua 
trajetória de politização. 
e) Augusto Matraga, do conto “A hora e vez de Augusto Matraga”, de 
Sagarana, na sua fase inicial, quando era o valentão do lugar. 
 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. Entre os encortiçados, o personagem João Romão é 
explorador, o que invalida qualquer simetria com a relação árvore-
floresta verificada no excerto. 
b) Incorreta. Jacinto é uma personagem paternalista, portanto não 
atua como uma referência a ser seguida, figura esperada da relação 
estabelecida entre a árvore e a floresta no trecho da questão. 
c) Incorreta. A figura de Fabiano é a de explorado, papel que não se 
verifica no fragmento de “Mayombe”. 
d) Correta. O enunciado põe em evidência “as relações entre a árvore 
e a floresta”, mostrando-as como representativas de determinada 
conduta valorizada tanto em “Mayombe” quanto em “Capitães da 
Areia”. Essas relações nada mais são que uma síntese da liderança 
de um indivíduo à frente de um coletivo: assim como o tronco constitui-
se a base das “manches verdes” que compõem a floresta, o líder é 
tido como a referência das massas. Assim, na primeira obra, verifica-
se a atuação do personagem Sem Medo como o comandante dos 
guerrilheiros do Movimento Popular de Libertação de Angola. Na 
segunda, papel similar é desempenhado por Pedro Bala, que, a 
princípio, opera como líder do trapiche (mais por questão de 
sobrevivência que de consciência) e, posteriormente, como líder 
sindicalista (quando já adquire motivação e formação política), o que 
coroa sua trajetória de politização. 
e) Incorreta. Em sua fase inicial, Augusto Matraga mostra-se 
opressor, imagem que inexiste na relação entre a árvore e a floresta 
construída no excerto. 
 

 
 

 QUESTÃO 16   

Mayombe refere-se a uma região montanhosa em Angola, dominada 
por floresta pluvial densa, rica em árvores de grande porte, e 
localizada em área de baixa latitude (4o40’S). 
Levando em conta essas características geográficas e vegetacionais, 
é correto afirmar que 
a) esse tipo de vegetação predomina na maior parte do continente 
africano, circundando áreas de savana e deserto. 
b) se trata da única floresta pluvial sobre áreas montanhosas, pois 
esse tipo de floresta não ocorre em outras áreas do mundo. 
c) a vegetação da região é semelhante à da floresta encontrada, no 
Brasil, na mesma faixa latitudinal. 
d) nessa mesma faixa latitudinal, no Brasil, há regiões áridas, de altas 
altitudes, em que predominam ervas rasteiras. 
e) tais florestas pluviais só ocorrem no hemisfério sul, devido ao 
regime de chuvas e às altas temperaturas nesse hemisfério, onde 
ocupam todo tipo de relevo. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

A Floresta do Congo é a segunda maior floresta 
tropical/Equatorial do mundo, depois da Amazônia na América do Sul. 
Ela está contida em uma grande porção da África Central que inclui o 
centro-norte da República Democrática do Congo (Congo-Kinshasa), a 
República do Congo (Congo-Brazzaville), o Gabão, a Guiné Equatorial 
(região de Rio Muni), o sudeste dos Camarões e parte da região sul da 
República Centro-Africana, além do Norte de Angola. A Floresta 
domina uma parcela do centro do continente Africano e possui 
ecossistemas correlatos tanto na América (Amazônia) quanto na Ásia 
(Indonésia), como observado no mapa abaixo:  

 
Fonte: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/floresta-tropical.htm 

O próprio enunciado da questão revela que Mayombe refere-
se a uma floresta pluvial densa e transfronteiriça, uma vez que ela 

engloba a parte sul-ocidental da floresta tropical/Equatorial da Bacia 
do Congo e é partilhada entre a República de Angola, a República 
Democrática do Congo, a República do Congo e a República do 
Gabão, e forma hoje uma área de proteção ambiental a Mayombe TPA 
(Área de Conservação Transfronteiriça de Mayombe). 
 
a) Incorreta. Como podemos perceber na exposição acima, a Floresta 
de Mayombe não ocupa a maior parte do continente africano, como 
afirma a alternativa, tampouco circunda áreas de savana e deserto no 
continente africano. 
b) Incorreta. A região não engloba a única floresta pluvial sobre áreas 
montanhosas, pois a Indonésia é um país insular, montanhoso e 
detentor de uma floresta similar á citada no enunciado. 
c) Correta. De fato a Floresta de Mayombe, bem como todo o restante 
da floresta do Congo, formam um ecossistema de Florestas 
Latifoliadas Equatoriais/Tropicais similar à Amazônia Brasileira e à 
Floresta da Indonésia e Malásia, todas em latitudes próximas ao 
Equador. 
d) Incorreta. Nessa mesma faixa latitudinal, no Brasil, há sim regiões 
semiáridas (Sertão Nordestino), porém não há elevadas altitudes e 
tampouco nelas predominam ervas rasteiras, o que temos nesta 
latitude em termos de Bioma é a Amazônia, Caatinga e Mata Atlântica. 
e) Incorreta. O mapa apresentado acima nos mostra que tais florestas 
pluviais ocorrem no centro Intertropical, próximo à latitude equatorial, 
porém em ambos hemisférios. É verdade que dependem de regimes 
de chuvas intensas e de altas temperaturas, porém essa informação 
não valida a alternativa. 
 

 
 

 TEXTO   

Considere as imagens e o texto, para responder às questões 17 e 18. 

 
II / São Francisco de Assis* 

 

Senhor, não mereço isto.  
Não creio em vós para vos amar.  
Trouxeste-me a São Francisco  

e me fazeis vosso escravo. 
 

Não entrarei, senhor, no templo,  
seu frontispício me basta.  
Vossas flores e querubins  
são matéria de muito amar. 

 

Dai-me, senhor, a só beleza 
Destes ornatos. E não a alma. 
Presente-se a dor de homem, 
Paralela à das cinco chagas 

 

Mas entro e, senhor, me perco  
na rósea nave triunfal.  

Por que tanto baixar o céu?  
por que esta nova cilada? 

 
Senhor, os púlpitos mudos  

Entretanto me sorriem.  
Mais do que vossa igreja, esta  

Sabe a voz de me embalar. 
 

Perdão, Senhor, por não amar-vos. 
Carlos Drummond de Andrade 

*O texto faz parte do conjunto de poemas “Estampas de Vila Rica”, que integra a 
edição crítica de Claro enigma. São Paulo: Cosac Naify, 2012. 
 
 
 

 
 

 QUESTÃO 17   
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Analise as seguintes afirmações relativas à arquitetura das igrejas sob 
a estética do Barroco: 
 
I. Unem-se, no edifício, diferentes artes, para assaltar de uma vez os 

sentidos, de modo que o público não possa escapar. 
II. O arquiteto procurava surpreender o observador, suscitando nele 

uma reação forte de maravilhamento. 
III. A arquitetura e a ornamentação dos templos deviam encenar, 

entre outras coisas, a preeminência da Igreja. 
 
A experiência que se expressa no poema de Drummond registra, em 
boa medida, as reações do eu lírico ao que se encontra registrado em 
a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I e III, apenas. 
e) I, II e III. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

A análise de cada uma das asserções esclarece a alternativa correta. 
I. Correta. O eu lírico mostra-se incapaz de escapar das sensações 
suscitadas pela experiência de adentrar na igreja nas seguintes 
passagens: “Mas entro e, senhor, me perco / na rósea nave triunfal.” e 
“Mais que vossa igreja, esta / sabe a voz de me embalar”.  
II. Correta. A reação de maravilhamento do eu poemático fica 
evidente em: “Mas entro e, senhor, me perco / na rósea nave triunfal. / 
Por que baixar tanto o céu?”. Os itens em destaque no trecho 
anteriormente selecionado mostram que o eu lírico enxerga-se como 
reduzido em relação à grandiosidade da construção, cujo espaço 
interno reproduz o céu. 
III. Correta. A preeminência da Igreja de fato é exposta por sua 
ornamentação, a qual figura nas seguintes escolhas lexicais: “vossas 
flores e querubins” e “Dai-me, senhor, a só beleza / destes ornatos”. 
 

 
 

 QUESTÃO 18   

Um aspecto do poema em que se manifesta a persistência de um 
valor afirmado também no Modernismo da década de 1920 é o 
 
a) destaque dado às características regionais. 
b) uso da variante oral-popular da linguagem. 
c) elogio do sincretismo religioso. 
d) interesse pelo passado da arte no Brasil. 
e) delineamento do poema em feitio de oração. 

 Resolução  Alternativa D 
a) Incorreta. De fato, o modernismo da década de 20 tematizava 
aspectos regionais da cultura e paisagens brasileiras, entretanto, a 
temática do poema é centrada no registro das impressões do eu lírico 
a respeito da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. 
Supostas características regionais da cidade ou de Minas Gerais não 
são tematizadas. 
b) Incorreta. Um dos princípios da 1ª fase do modernismo era o 
aproveitamento estético da variedade linguística regional-popular, 
todavia, o poema “São Francisco” configura-se como uma oração 
solene, em que o poeta emprega o registro culto para dirigir-se a 
Deus. 
c) Incorreta. O sincretismo religioso não é tematizado no poema. 
d) Correta. Um dos grandes interesses dos modernistas da década de 
1920 foi justamente a cidade de Ouro Preto e sua arte barroca. Dois 
anos após a Semana de Arte Moderna, artistas como Tarsila do 
Amaral, Oswald de Andrade e Mário de Andrade visitaram a cidade na 
famosa “viagem de redescoberta do Brasil”. O próprio movimento Pau-
Brasil foi inspirado pelas manifestações artísticas tradicionais até 
então desconhecidas por muitos artistas modernistas. Dessa forma, as 
propostas desse movimento de renovação das artes brasileiras 
passam pelo resgate, valorização e ressignificação da estética do 
passado. 
e) Incorreta. O poema é concebido como uma oração em que eu lírico 
reporta-se a Deus, entretanto, esse formato de composição poética 
não foi característico da produção modernista da primeira fase. 
 
 
 
 
 
 

INGLÊS 

 
 

 TEXTO   

 
Plants not only remember when you touch them, but they can also 
make risky decisions that are as sophisticated as those made by 
humans, all without brains or complex nervous systems. 
Researchers showed that when faced with the choice between a pot 
containing constant levels of nutrients or one with unpredictable levels, 
a plant will pick the mystery pot when conditions are sufficiently poor. 
In a set of experiments, Dr. Shemesh, from Tel-Hai College in Israel, 
and Alex Kacelnik, from Oxford University, grew pea plants and split 
their roots between two pots. Both pots had the same amount of 
nutrients on average, but in one, the levels were constant; in the other, 
they varied over time. Then the researchers switched the conditions so 
that the average nutrients in both pots would be equally high or low, 
and asked: Which pot would a plant prefer? 
When nutrient levels were low, the plants laid more roots in the 
unpredictable pot. But when nutrients were abundant, they chose the 
one that always had the same amount. 

The New York Times, June 30, 2016. Adaptado. 

 
 

 QUESTÃO 19   

Segundo uma das conclusões dos experimentos relatados no texto, as 
plantas de ervilha demonstraram 
a) sensibilidade aos gestos humanos agressivos. 
b) ter sistemas nervosos complexos. 
c) graus distintos de tolerância à umidade do solo. 
d) capacidade de escolhas adaptativas conforme o meio. 
e) comportamento previsível no processo de florescimento. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. A única menção ao toque humano é feita no início do 
primeiro parágrafo, onde se afirma que as plantas não apenas se 
lembram quando as tocamos, mas também podem tomar decisões 
arriscadas que são tão sofisticadas quanto aquelas tomadas pelos 
humanos, tudo isso sem cérebros ou sistemas nervosos complexos. 
Mas nada é mencionado sobre gestos humanos agressivos. 
b) Incorreta. Como podemos ver no final do primeiro parágrafo, as 
plantas podem tomar decisões arriscadas que são tão sofisticadas 
quanto aquelas tomadas pelos humanos, tudo isso sem (without) 
cérebros ou sistemas nervosos complexos. 
c) Incorreta. No segundo parágrafo os pesquisadores mostraram que 
quando enfrentaram (faced) a escolha entre um vaso (pot) contendo 
constantes níveis de nutrientes ou um com níveis imprevisíveis 
(unpredictable), uma planta irá escolher o vaso misterioso quando as 
condições são suficientemente precárias (poor). O texto não fala de 
graus distintos de tolerância à umidade do solo. 
d) Correta. Podemos confirmar que as plantas possuem capacidade 
de escolhas adaptativas conforme o meio no trecho que explica que, 
em uma série de experimentos, Dr. Shemesh, da Faculdade Tel-Hai 
em Israel, e Alex Kacelnik, da Universidade de Oxford, cultivaram 
(grew) ervilhas (pea plants) e dividiram (split) as raízes (roots) entre os 
dois vasos. Os dois vasos continham a mesma quantidade de 
nutrientes em média (on average), mas, em um deles, os níveis eram 
constantes, em outro, eles variavam com o tempo. Então os 
pesquisadores trocaram (switched) as condições de modo que (so 
that) a média de nutrientes nos dois (both) vasos seria igualmente alto 
ou baixo, e perguntaram: qual vaso a planta preferiria? Quando os 
níveis de nutrientes estavam baixos, as plantas colocaram (laid) mais 
raízes no vaso imprevisível. Mas quando os nutrientes eram 
abundantes, eles escolheram aquele que sempre tinha a mesma 
quantidade. 
e) Incorreta. Podemos ver pelo texto que o comportamento das 
plantas não é previsível. (unpredictable). 
 
 

 
 

 QUESTÃO 20   
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Conforme o texto, um dos elementos da metodologia empregada nos 
experimentos foi 
a) o número de mudas plantadas. 
b) a técnica de divisão de raízes. 
c) a localização dos vasos na estufa. 
d) a escolha da variedade de ervilha. 
e) o espaçamento das sementes nos vasos. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

a) Incorreta. O número de mudas plantadas não foi um dos elementos 
empregados na metodologia, mas sim a divisão das raízes e a 
variação nos níveis dos nutrientes. 
b) Correta. No segundo parágrafo podemos ver que um dos 
elementos da metodologia empregada nos experimentos foi a divisão 
das raízes. (In a set of experiments, Dr. Shemesh, from Tel-Hai 
College in Israel, and Alex Kacelnik, from Oxford University, grew pea 
plants and split their roots between two pots.) 
c) Incorreta. A localização dos vasos na estufa não foi um fator de 
avaliação neste experimento. Nada é dito sobre pot location (a 
localização do vaso) na greenhouse (estufa) no texto  
d) Incorreta. O texto explica que, em uma série de experimentos, Dr. 
Shemesh, da Faculdade Tel-Hai em Israel, e Alex Kacelnik, da 
Universidade de Oxford, cultivaram (grew) ervilhas (pea plants) e 
dividiram (split) as raízes (roots) entre os dois vasos. O texto não 
menciona variedade de ervilhas. 
e) Incorreta. Nada é mencionado sobre o espaçamento (spacing) das 
sementes (seeds). 
 

 
 

 QUESTÃO 21   

De acordo com os experimentos relatados no texto, em condições 
adversas, as plantas de ervilha priorizaram o crescimento de raízes 
nos vasos que apresentaram níveis de nutrientes 
a) abundantes. 
b) estáveis. 
c) básicos. 
d) ideais. 
e) variáveis. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

a) Incorreta. O texto menciona níveis constantes e variáveis de 
nutrientes, mas não menciona níveis abundantes, que em inglês seria 
abundant, plentiful ou abounding. 
b) Incorreta. Em condições adversas, as plantas de ervilha 
priorizaram o crescimento de raízes nos vasos que apresentaram 
níveis de nutrientes imprevisíveis, não estáveis, como vemos neste 
trecho: então os pesquisadores trocaram (switched) as condições de 
modo que (so that) a média de nutrientes nos dois (both) vasos seria 
igualmente alto ou baixo, e perguntaram: qual vaso a planta preferiria? 
Quando os níveis de nutrientes estavam baixos, as plantas colocaram 
(laid) mais raízes no vaso imprevisível. Mas, quando os nutrientes 
eram abundantes, eles escolheram aquele que sempre tinha a mesma 
quantidade. 
c) Incorreta. Em condições adversas, as plantas de ervilha não 
priorizaram o crescimento de raízes nos vasos que apresentaram 
níveis de nutrientes básicos, e sim imprevisíveis, como vimos no 
trecho acima. 
d) Incorreta. Em condições adversas, as plantas de ervilha não 
priorizaram o crescimento de raízes nos vasos que apresentaram 
níveis ideais, pois, como o trecho está mencionando, as condições são 
adversas, não ideais. 
e) Correta. As plantas de ervilha priorizaram o crescimento de raízes 
nos vasos que apresentaram níveis variáveis de nutrientes, como 
vemos neste trecho: então os pesquisadores trocaram (switched) as 
condições de modo que (so that) a média de nutrientes nos dois (both) 
vasos seria igualmente alto ou baixo, e perguntaram: qual vaso a 
planta preferiria? Quando os níveis de nutrientes estavam baixos, as 
plantas colocaram (laid) mais raízes no vaso imprevisível. Mas, 
quando os nutrientes eram abundantes, eles escolheram aquele que 
sempre tinha a mesma quantidade. 
 

 
 

 QUESTÃO 22   

A study carried out by Lauren Sherman of the University of 
California and her colleagues investigated how use of the “like” button 
in social media affects the brains of teenagers lying in body scanners. 

Thirty-two teens who had Instagram accounts were asked to lie 
down in a functional magnetic resonance imaging (fMRI) scanner. This 
let Dr. Sherman monitor their brain activity while they were perusing 

both their own Instagram photos and photos that they were told had 
been added by other teenagers in the experiment. In reality, Dr. 
Sherman had collected all the other photos, which included neutral 
images of food and friends as well as many depicting risky behaviours 
like drinking, smoking and drug use, from other peoples’ Instagram 
accounts. The researchers told participants they were viewing 
photographs that 50 other teenagers had already seen and endorsed 
with a “like” in the laboratory. 

The participants were more likely themselves to “like” photos 
already depicted as having been “liked” a lot than they were photos 
depicted with fewer previous “likes”. When she looked at the fMRI 
results, Dr. Sherman found that activity in the nucleus accumbens, a 
hub of reward circuitry in the brain, increased with the number of “likes” 
that a photo had. 

The Economist, June 13, 2016. Adaptado. 

 
Segundo o texto, como resultado parcial da pesquisa, observou-se 
que 
a) fotos com imagens neutras provocaram menor impacto do que as 
que retratavam comportamento perigoso. 
b) os participantes mostraram tendência a “curtir” uma imagem que já 
havia recebido número considerável de “curtidas”. 
c) os adolescentes demonstraram certo desconforto, quando 
solicitados a avaliar fotos produzidas por eles próprios. 
d) as tarefas propostas aos participantes apresentaram limitações, por 
terem foco exclusivo na rede Instagram. 
e) a metodologia adotada no experimento confirmou conclusões de 
estudos anteriores sobre redes sociais. 

 
 

Resolução  Alternativa B  

a) Incorreta. O texto menciona que tanto as imagens neutras quanto 
as que retratavam comportamento perigoso receberam “likes” a partir 
da informação de que essas imagens já haviam recebido “likes” 
anteriormente, como vemos neste trecho traduzido: Na realidade, a 
Dra. Sherman tinha coletado todas as outras fotos que incluíam 
imagens neutras de comida e amigos bem como (as well) muitas 
descrevendo (depicting) comportamentos arriscados (risky behaviours) 
como beber, fumar ou usar drogas, de contas do Instagram de outras 
pessoas.  
Os pesquisadores disseram aos participantes que eles estavam vendo 
fotos que 50 outros adolescentes já tinham visto e endossado com um 
“gosto” (“like”) no laboratório. 
Os participantes eram mais suscetíveis (likely) a gostar das fotos, já 
descritas (depicted) com alguns “likes” anteriores.  
A alternativa está, portanto, incorreta, pois as fotos com imagens 
neutras não provocaram menor impacto do que as que retratavam 
comportamento perigoso. 
b) Correta. Os participantes mostraram tendência a “curtir” uma 
imagem que já havia recebido número considerável de “curtidas”, 
como vemos neste trecho: The researchers told participants they were 
viewing photographs that 50 other teenagers had already seen and 
endorsed with a “like” in the laboratory. The participants were more 
likely themselves to “like” photos already depicted as having been 
“liked” a lot than they were photos depicted with fewer previous “likes”, 
que, traduzindo, temos: Os pesquisadores disseram aos participantes 
que eles estavam vendo fotos que 50 outros adolescentes já tinham 
visto e endossado com um “gosto” (“like”) no laboratório. Os 
participantes eram mais suscetíveis (likely) a gostar das fotos, já 
descritas (depicted) com alguns “likes” anteriores. 
c) Incorreta. Nada é mencionado sobre um desconforto por parte dos 
adolescentes quando solicitados a avaliar fotos produzidas por eles 
próprios. 
d) Incorreta. Apesar das tarefas propostas aos participantes terem 
sido tiradas exclusivamente da rede Instagram, o texto não sugere 
nenhuma limitação por conta disso.  
e) Incorreta. O texto não menciona nada sobre a metodologia adotada 
no experimento ter confirmado conclusões de estudos anteriores sobre 
redes sociais. 
 
 
 
 
 

 
 

 QUESTÃO 23   
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A study carried out by Lauren Sherman of the University of 
California and her colleagues investigated how use of the “like” button 
in social media affects the brains of teenagers lying in body scanners. 

Thirty-two teens who had Instagram accounts were asked to lie 
down in a functional magnetic resonance imaging (fMRI) scanner. This 
let Dr. Sherman monitor their brain activity while they were perusing 
both their own Instagram photos and photos that they were told had 
been added by other teenagers in the experiment. In reality, Dr. 
Sherman had collected all the other photos, which included neutral 
images of food and friends as well as many depicting risky behaviours 
like drinking, smoking and drug use, from other peoples’ Instagram 
accounts. The researchers told participants they were viewing 
photographs that 50 other teenagers had already seen and endorsed 
with a “like” in the laboratory. 

The participants were more likely themselves to “like” photos 
already depicted as having been “liked” a lot than they were photos 
depicted with fewer previous “likes”. When she looked at the fMRI 
results, Dr. Sherman found that activity in the nucleus accumbens, a 
hub of reward circuitry in the brain, increased with the number of “likes” 
that a photo had. 

The Economist, June 13, 2016. Adaptado. 

 
Conforme o texto, a região do cérebro que se mostrou mais ativa, 
quando da análise dos resultados da ressonância, corresponde a um 
sistema de 
a) memória recente. 
b) defesa. 
c) recompensa. 
d) repetição. 
e) inibição. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

Para respondermos a esta questão, basta traduzirmos este último 
trecho do texto: When she looked at the fMRI results, Dr. Sherman 
found that activity in the nucleus accumbens, a hub of reward circuitry 
in the brain, increased with the number of “likes” that a photo had. 
Quando ela olhou os resultados da Ressonância Magnética, a Dra. 
Sherman descobriu que atividade no núcleo accumbens, um foco 
(hub) do circuito da recompensa (reward circuitry) no cérebro, 
aumentou com o número de “likes” que a foto tinha.  
a) Incorreta. A região do cérebro que se mostrou mais ativa, quando 
da análise dos resultados da ressonância, não é a de memória 
recente.  
b) Incorreta.  A região da defesa não foi a região do cérebro que se 
mostrou mais ativa, quando da análise dos resultados da ressonância. 
c) Correta. Como podemos ver no trecho acima, a região do cérebro 
que se mostrou mais ativa, quando da análise dos resultados da 
ressonância, corresponde a um sistema de recompensa. 
d) Incorreta. Repetição não é a região do cérebro que se mostrou 
mais ativa, quando da análise dos resultados da ressonância. 
e) Incorreta. A região da inibição não é a região do cérebro que se 
mostrou mais ativa, quando da análise dos resultados da ressonância. 
 

HISTÓRIA 

 
 

 QUESTÃO 24   

 
Esta imagem integra o manuscrito de uma das mais notáveis obras da 
cultura medieval. A alternativa que melhor caracteriza o documento é: 
 

a) Fábula que enuncia o ideal eclesiástico, mescla a aventura 
cavalheiresca, o amor romântico e as aspirações religiosas que 
simbolizaram o espírito das cruzadas. 
b) Poema inacabado que narra a viagem de formação de um cavaleiro 
e a busca do cálice sagrado; sua composição mistura elementos 
pagãos e cristãos. 
c) Cordel muito popular, elaborado com base nos épicos celtas e 
lendas bretãs, divulgado para a conversão de fiéis durante a expansão 
do Cristianismo pelo Oriente. 
d) Peça teatral que serviu para fortalecer o espírito nacionalista da 
Inglaterra, unindo a figura de um governante invencível a um símbolo 
cristão. 
e) Romance que condensa vários textos, empregado pela Igreja para 
encorajar a aristocracia a assumir uma função idealizada na luta 
contra os inimigos de Deus. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

A questão exigia que o aluno conhecesse o teor de Percival ou O 
conto do Graal, a última novela de Chrétien de Troyes. A obra narra a 
história de Percival, um cavaleiro cuja principal missão seria encontrar 
o  Graal, cálice que segundo a tradição medieval teria sido usado por 
Cristo na última ceia. 
a) Incorreta. A novela caracteriza-se por apresentar ideais da 
cavalaria e não apresenta relação à ideais eclesiásticos. 
b) Correta. Trata-se de uma obra inacabada, que se tornou um 
grande referencial como modelo de educação para os cavaleiros, 
através da narrativa das aventuras de Percival que o levaram a se 
tornar cavaleiro. A lenda do Graal e outras histórias arturianas são 
cristianizadas na Idade Média, no entanto, suas origens são anteriores 
e pagãs. 
c) Incorreta. A Literatura de Cordel tem seu surgimento a partir da 
invenção da imprensa, no século XVI, sendo incorreto relacioná-la ao 
contexto de produção dessa obra medieval.  
d) Incorreta. A obra em questão não é uma peça teatral.  
e) Incorreta. A obra não pode ser chamada de romance. Na acepção 
medieval do termo, romance indicaria uma composição poética 
transmitida pela tradição oral.  
 

 
 

 QUESTÃO 25   

Em relação à ética e à justiça na vida política da Grécia Clássica, é 
correto afirmar: 
a) Tratava-se de virtudes que se traduziam na observância da lei, dos 
costumes e das convenções instituídas pela pólis. 
b) Foram prerrogativas democráticas que não estavam limitadas aos 
cidadãos e que também foram estendidas aos comerciantes e 
estrangeiros. 
c) Eram princípios fundamentais da política externa, mas suspensos 
temporariamente após a declaração formal de guerra. 
d) Foram introduzidas pelos legisladores para reduzir o poder 
assentado em bases religiosas e para estabelecer critérios racionais 
de distribuição. 
e) Adquiriram importância somente no período helenístico, quando 
houve uma significativa incorporação de elementos da cultura romana. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. Numa perspectiva grega clássica, considera-se justo na 
vida política aquilo que respeita as leis da cidade, como se pode 
observar, por exemplo, na Política de Aristóteles. 
b) Incorreta. Há uma inconsistência interna na alternativa, já que 
comerciantes também eram cidadãos nas experiências democráticas 
clássicas, que tinham como modelo Atenas. Desse modo, a alternativa 
é invalidada por sua própria construção.  
c) Incorreta. Tais princípios não eram norteadores da política externa 
grega, mas faziam parte das preocupações internas da polis. 
d) Incorreta. A ética e a justiça são conceitos amplamente discutidos 
pelos filósofos gregos, sendo incorreto afirmar que essas 
preocupações foram introduzidas por legisladores.  
e) Incorreta. O período helenístico não traz para a cultura grega 
elementos romanos, mas orientais, com a incorporação da Grécia ao 
império de Alexandre, o grande. Ou seja, novamente a própria 
alternativa apresenta uma inconsistência conceitual ao definir 
helenismo de forma incorreta. Além disso, podemos apontar que as 
problematizações relativas às questões ligadas à ética e à justiça são 
anteriores ao período helenístico.  
 

 
 

 QUESTÃO 26   
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Em uma significativa passagem da tragédia Macbeth, de 
Shakespeare, seu personagem principal declara: “Ouso tudo o que é 
próprio de um homem; quem ousa fazer mais do que isso não o é”. De 
acordo com muitos intérpretes, essa postura revela, com 
extraordinária clareza, toda a audácia da experiência renascentista. 
 
Com relação à cultura humanista, é correto afirmar que 
  

a) o mecenato de príncipes, de instituições e de famílias ricas e 
poderosas evitou os constrangimentos, prisão e tortura de artistas e de 
cientistas. 
b) a presença majoritária de temáticas religiosas nas artes plásticas 
demonstrava as dificuldades de assimilar as conquistas científicas 
produzidas naquele momento. 
c) a observação da natureza, os experimentos e a pesquisa empírica 
contribuíram para o rompimento de alguns dos dogmas fundamentais 
da Igreja. 
d) a reflexão dedutiva e o cálculo matemático limitaram-se à pesquisa 
teórica e somente seriam aplicados na chamada revolução científica 
do século XVII. 
e)  a avidez de conhecimento e de poder favoreceu a renovação das 
universidades e a valorização dos saberes transmitidos pela cultura 
letrada. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

a) Incorreta. A existência do mecenato não evitou que 

constrangimentos, prisões e tortura ocorressem com artistas e 
cientistas no período. 
b) Incorreta. Embora de fato a temática religiosa seja predominante 
nas artes do período, a postura de observação da natureza e as 
descobertas científicas foram incorporadas nas próprias obras de 
temática religiosa, principalmente do ponto de vista técnico, e 
modificaram a representação de forma definitiva. São exemplos disso 
a técnica de perspectiva, a partir do estudo da geometria, e a 
importância do estudo da anatomia e da botânica para pintores e 
escultores do período. Além disso, grandes artistas do período eram 
também cientistas, como é o caso famoso de Leonardo da Vinci. 
c) Correta. O pensamento humanista e suas atitudes enumeradas na 
alternativa acabam por questionar as bases das explicações cristãs do 
período, em geral provenientes da Escolástica e, portanto, fortemente 
baseadas no pensamento de Aristóteles. Um exemplo famoso é o 
caso de Galileu Galilei e o surgimento da física quantitativa, em 
contraposição à física aristotélica. Questionar a maneira de a Igreja 
explicar a organização do mundo era também questionar um dos seus 
dogmas fundamentais: sua infalibilidade.   
d) Incorreta. O desenvolvimento científico ocorrido a partir da cultura 
humanista tem suas bases na observação e na experimentação, como 
é o caso de Galileu. 
e) Incorreta. As universidades medievais propunham uma formação 
de profissionais (como teólogos e juristas) baseada no estudo dos 
manuais da Escolástica. A partir do humanismo, a formação nas 
universidades passa a voltar-se para o desenvolvimento amplo das 
capacidades humanas em geral, numa perspectiva mais prática. 
Assim, por exemplo, o ensino da gramática e da retórica também era 
considerado necessário para os humanistas, mas para que o homem 
conseguisse ler e escrever bem para poder se envolver melhor nas 
questões cívicas.  
 

 
 

 QUESTÃO 27   

Os ensaios sediciosos do final do século XVIII anunciam a erosão de 
um modo de vida. A crise geral do Antigo Regime desdobra-se nas 
áreas periféricas do sistema atlântico – pois é essa a posição da 
América portuguesa –, apontando para a emergência de novas 
alternativas de ordenamento da vida social. 

István Jancsó, “A Sedução da Liberdade”. In: Fernando Novais, História da Vida 
Privada no Brasil, v.1. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. Adaptado. 

 
A respeito das rebeliões contra o poder colonial português na América, 
no período mencionado no texto, é correto afirmar que, 
a) em 1789 e 1798, diferentemente do que se dera com as revoltas 
anteriores, os sediciosos tinham o claro propósito de abolir o tráfico 
transatlântico de escravos para o Brasil. 
b) da mesma forma que as contestações ocorridas no Maranhão em 
1684, a sedição de 1798 teve por alvo o monopólio exercido pela 
companhia exclusiva de comércio que operava na Bahia. 
c) em 1789 e 1798, tal como ocorrera na Guerra dos Mascates, os 
sediciosos esperavam contar com o suporte da França revolucionária. 

d) tal como ocorrera na Guerra dos Emboabas, a sedição de 1789 
opôs os mineradores recém-chegados à capitania aos empresários há 
muito estabelecidos na região. 
e) em 1789 e 1798, seus líderes projetaram a possibilidade de 
rompimento definitivo das relações políticas com a metrópole, 
diferentemente do que ocorrera com as sedições anteriores. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

a) Incorreta. Ao mencionar 1789 e 1798, a alternativa refere-se à 
Inconfidência Mineira e à Conjuração Baiana, respectivamente. 
Adeptos das ideias liberais e iluministas, esta revolta foi realizada 
pelos setores mais ricos da sociedade mineira. Esses dois 
movimentos foram influenciados pelo Iluminismo e fazem parte da 
chamada crise do sistema colonial, na medida em que questionavam 
os laços coloniais entre Brasil e Portugal. 
A Inconfidência Mineira (1789) ocorreu em um contexto no qual a 
queda da produção aurífera na década de 1780 fez com que os 
pesados encargos portugueses castigassem os moradores da região. 
A decretação da derrama (cobrança forçada de impostos) era uma 
realidade devido à dificuldade de atingir os antigos índices de lavra do 
ouro. Desta forma, os revoltosos, inspirados na Independência dos 
EUA, decidiram organizar um levante para o dia da derrama, com o 
objetivo de fundar uma nova república na Capitania das Minas Gerais. 
A revolta é delatada e todos os seus líderes são presos, sendo 
Tiradentes o único condenado à morte e executado.  
A Conjuração Baiana ou dos Alfaiates (1798) ocorreu durante uma 
intensa crise econômica e alimentícia em Salvador. A alta no preço do 
açúcar fez com que outras culturas fossem abandonadas, gerando 
falta de alimentos e produtos agrícolas na cidade. A influência 
iluminista e a inspiração da experiência do Haiti ajudou a incentivar 
essa revolta, que foi a única no período que contou com participação 
massiva de negros e negras livres, alforriados e pequenos 
proprietários. Devido à fome, populares começam a realizar pequenos 
ataques e carregamentos de comidas. Enquanto isso, na “Cavaleiros 
da luz” (Loja maçônica), a elite travava importantes debates políticos e 
sociais. Entretanto, devido à acentuação do caráter popular da revolta, 
estes deixaram de apoiar o movimento. O auge do movimento ocorreu 
quando os revoltosos afixam diversos cartazes e distribuem panfletos 
com ideias iluministas e convocando a luta. A Conjuração Baiana foi 
violentamente reprimida, no entanto, destaca-se por ter caráter 
abolicionista e defender o rompimento de relações com Portugal, com 
a fundação da “República Baiense”. Ou seja, esses dois movimentos 
não apresentavam relação com a abolição do tráfico transatlântico.  
b) Incorreta. A revolta ocorrida no Maranhão em 1684, mencionada 
no texto, é a Revolta dos Beckman. O movimento foi motivado pela 
proibição do trabalho escravo de índios no Maranhão (1680), muito 
utilizado pelos produtores da região. Para solucionar o problema, a 
coroa criou a Companhia Geral de Comércio do Maranhão (1682), que 
tinha como uma de suas atribuições o fornecimento de escravos 
africanos para a região. No entanto, a Companhia foi insuficiente para 
suprir a demanda, causando a revolta dos produtores locais, dentre 
eles, os irmãos Beckman. Portanto, o erro dessa alternativa é afirmar 
que a Conjuração Baiana também teve uma motivação relacionada 
com Companhia de Comércio.  
c) Incorreta. A Guerra dos Mascates (1710), disputa entre Olinda e 
Recife, não apresentou nenhuma relação com a França 
Revolucionária, até porque ocorreu antes mesmo da Revolução 
Francesa. Nesse contexto, Olinda era a principal sede administrativa 
na Capitania de Pernambuco, e a economia local era composta por 
senhores do engenho; já Recife continuava ganhando espaço desde o 
período do Brasil Holandês (1630-1654), com uma economia 
majoritariamente comercial. A Guerra dos Mascates eclodiu pois 
Recife queria ser elevado a Vila, saindo da jurisdição de Olinda e dos 
senhores de engenho (que sofriam com a crise do açúcar). Quando a 
coroa atendeu à solicitação recifense, os senhores de engenho de 
Olinda se revoltaram e atacaram militarmente a cidade de Recife. Em 
seu desfecho, Portugal retomou o controle da situação e manteve 
Recife elevado à categoria de vila.  
d) Incorreta. A Guerra dos Emboabas (1709-1710) ocorreu após a 
descoberta do ouro em Minas Gerais por bandeirantes paulistas, pois 
estes desejavam manter a exclusividade da lavra e do lucro do ouro, 
em detrimento dos locais e de pessoas dos outros estados (chamados 
pejorativamente de emboabas). Os emboabas, majoritários, venceram 
e expulsaram os paulistas da região das Minas Gerais. Como 
consequência desse embate, a Coroa Portuguesa desmembrou a 
Capitania Real das Minas Gerais da de São Paulo e Rio de Janeiro, 
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buscando um maior controle administrativo do local. Ou seja, a Guerra 
dos Emboabas (MG) teve motivações e caráter muito distintos da 
Inconfidência Mineira (1789). 
e) Correta. A Inconfidência Mineira (1789) e a Conjuração Baiana 
(1798) são as chamadas revoltas emancipacionistas, pois propunham 
a ruptura definitiva com a metrópole e o estabelecimento de 
Repúblicas. Desse modo, esses movimentos distinguem-se dos 
anteriores (Revolta dos Beckman, Guerra dos Mascates, Guerra dos 
Emboabas etc), que reivindicavam somente alguma alteração na 
relação colonial, não tendo projetos políticos consolidados de ruptura.  
 

 
 

 QUESTÃO 28   

 
 
Encontram-se assinaladas no mapa, sobre as fronteiras dos países 
atuais, as rotas eurasianas de comércio a longa distância que, no 
início da Idade Moderna, cruzavam o Império Otomano, demarcado 
pelo quadro. A respeito dessas rotas, das regiões que elas 
atravessavam e das relações de poder que elas envolviam, é correto 
afirmar que 
  

a) a China, com baixo grau de desenvolvimento político e econômico, 
era exportadora de produtos primários para a Europa. 
b) a Índia era uma economia fracamente vinculada ao comércio a 
longa distância, em vista da pouca demanda por seus produtos. 
c) a Europa, a despeito do poder otomano, exercia domínio 
incontestável sobre o conjunto das atividades comerciais eurasianas. 
d) a África Ocidental se encontrava em posição subordinada ao 
poderio otomano, funcionando como sua principal fonte de escravos. 
e) o Império Otomano, ao intermediar as trocas a longa distância, 
forçou os europeus a buscar rotas alternativas de acesso ao Oriente. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

a) Incorreta. É incorreto afirmar que a China tinha um baixo grau de 
desenvolvimento político e econômico durante o início da Idade 
Moderna. Neste período, a China estava sob comando da dinastia 
Ming (1368-1644), sendo que esta dinastia tinha um poder 
centralizado, complexo e forte, permitindo determinada estabilidade 
política no império chinês. Ademais, durante a dinastia Ming, a China 
experimenta um período de estímulos econômicos devido ao avanço 
de rotas comerciais terrestres e marítimas, estabelecendo trocas com 
o Japão, Europa e com a região da Península Arábica. 
b) Incorreta. É incorreto afirmar que a Índia era uma economia 
fracamente vinculada ao comércio de longa distância grandes rotas 
comerciais como a Rota da Seda ou a Rota de Especiarias do Índico 
passavam pelo território indiano. Ademais, os produtos da Índia, 
especialmente as especiarias, tinham elevada procura na Europa, 
sendo produtos muito valorizados, ao contrário do afirmado na 
alternativa. 
c) Incorreta. Não é possível afirmar que a Europa detinha um poder 
incontestável sobre o conjunto de atividades comerciais eurasianas. 
Com a queda de Constantinopla para os Turcos Otomanos em 1453, a 
tradicional rota das especiarias passa a ser controlada por este 
império. Desta forma há uma necessidade de cidades mercantes na 
Europa, como Gênova (antiga aliada de Constantinopla) em investir na 
península ibérica e na busca por novas rotas comerciais. Portanto, a 
supremacia das rotas comerciais eurasianas não era dos europeus, 
mas sim dos Turcos-Otomanos. 

d) Incorreta. Não é correto afirmar que a África Ocidental se 
encontrava subordinada ao poderio otomano. O Império Otomano 
expandiu ao longo do norte da África, porém, não controla os 
territórios ocidentais deste continente. Ademais, apesar da existência 
de escravos africanos no império otomano, estes eram provenientes 
principalmente da região central deste continente. 
e) Correta. A tomada do importante porto comercial de Constantinopla 
pelo Império Turco-Otomano em meados do século XVI propiciou 
grandes mudanças nas relações comerciais eurasianas. Estas 
relações comerciais, reatadas na Baixa Idade Média principalmente 
após as cruzadas, muniam-se principalmente de duas grandes rotas: a 
rota da seda e a rota das especiarias. Tal comércio era altamente 
lucrativo devido ao valor elevado das especiarias no continente 
europeu, fazendo do controle das rotas uma importante fonte de renda 
para comerciantes de cidade como Gênova e Veneza. Entretanto, com 
o objetivo de controlar territórios, combater “infiéis cristãos” e controlar 
rotas comerciais, os turcos-otomanos se lançaram contra o ocidente 
durante o século XVI. Uma das consequências desta postura foi o 
início da busca por novas rotas comerciais para a retomada do 
lucrativo comércio eurasiano: enquanto Portugal tentaria o Périplo 
Africano, Cristóvão Colombo, com anuência espanhola, tentou a 
circum-navegação do mundo. 
 

 
 

 QUESTÃO 29   

Níveis per capita de industrialização, 1750-1913 
(Reino Unido em 1900 = 100) 

 
PAÍS 1750 1800 1860 1913 

ALEMANHA 8 8 15 85 
BÉLGICA 9 10 28 88 
CHINA 8 6 4 3 
ESPANHA 7 7 11 22 
EUA 4 9 21 126 
FRANÇA 9 9 20 59 
ÍNDIA 7 6 3 2 
ITÁLIA 8 8 10 26 
JAPÃO 7 7 7 20 
REINO 
UNIDO 

10 16 64 115 

RÚSSIA 6 6 8 20 
Ronald Findlay e Kevin O’Rourke. Power and Plenty: 

Trade, War, and the World Economy in the Second Millennium. 

Princeton: Princeton University Press, 2007. Adaptado. 

 
Com base na tabela, é correto afirmar: 
  

a) A industrialização acelerada da Alemanha e dos Estados Unidos 
ocorreu durante a Primeira Revolução Industrial, mantendo-se 
relativamente inalterada durante a Segunda Revolução Industrial. 
b) Os países do Sul e do Leste da Europa apresentaram níveis de 
industrialização equivalentes aos dos países do Norte da Europa e dos 
Estados Unidos durante a Segunda Revolução Industrial. 
c) A Primeira Revolução Industrial teve por epicentro o Reino Unido, 
acompanhado em menor grau pela Bélgica, ambos mantendo níveis 
elevados durante a Segunda Revolução Industrial. 
d) Os níveis de industrialização verificados na Ásia em meados do 
século XVIII acompanharam o movimento geral de industrialização do 
Atlântico Norte ocorrido na segunda metade do século XIX. 
e) O Japão se destacou como o país asiático de mais rápida 
industrialização no curso da Primeira Revolução Industrial, perdendo 
força, no entanto, durante a Segunda Revolução Industrial. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

A tabela da presente questão compara índices industriais per capita – 
comparado à população total - de diversos países em quatro 
momentos históricos diferentes: 1750, num período brevemente 
anterior à Primeira Revolução Industrial; 1800, em um momento de 
pleno desenvolvimento da Primeira Revolução Industrial; 1860, 
durante a primeira década da Segunda Revolução Industrial; e em 
1913, pouco antes da primeira guerra mundial, após o término da 
segunda onda de industrialização no mundo. 
a) Incorreta. Apesar de ser possível constatar na tabela um avanço 
dos Estados Unidos durante a primeira revolução industrial, é incorreto 
afirmar que houve uma industrialização acelerada da Alemanha no 
mesmo período. O principal avanço industrial dos países citados na 
alternativa ocorreu durante a segunda metade do século XIX, ao longo 
da segunda revolução industrial. 
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b) Incorreta. De acordo com a tabela, não é correto afirmar que os 
países do Leste e do Sul da Europa (Rússia, Itália e Espanha) 
apresentaram índices de industrialização equivalente aos países do 
Norte da Europa e dos Estados Unidos (Reino 
Unido, Bélgica, Alemanha e EUA). 
c) Correta. A primeira Revolução Industrial teve 
como epicentro a Inglaterra, país no qual ocorreu 
uma série de avanços tecnológicos a partir da 
patente da máquina a vapor feita por James Watt 
em 1769. Os fatores colaboraram para o 
pioneirismo inglês na industrialização foram: a 
presença de jazidas carboníferas em seu território; a disponibilidade 
de capitais para o financiamento de atividades industriais; a presença 
de uma grande população disponível para ocupar os postos de 
trabalhos necessários na indústria – decorrente do processo de 
cercamentos e o consequente êxodo rural; e, no campo político, a 
presença de um governo com princípios liberais favoráveis à abertura 
econômica e a não-intervenção estatal nos negócios, no poder desde 
a revolução gloriosa de 1688. No caso da Bélgica, apesar de a 
industrialização ocorrer em menor intensidade comparado ao caso 
Inglês, os fatores para sua industrialização pioneira na Europa 
Continental são: sua geografia, pois a Bélgica é um país próximo e de 
longa tradição de trocas com a Grã-Bretanha, facilitando a assimilação 
das transformações inglesas; A presença de minas de ferro e carvão  - 
em regiões como Liège - disponíveis no país; a tradição histórica na 
produção de tecidos, principalmente na região dos Flandres, e a 
metalurgia, na região da Valônia. 
d) Incorreta. Não é possível afirmar que os índices da industrialização 
da Ásia nos anos de 1700 acompanharam o movimento de 
industrialização de países do atlântico norte, como Estados Unidos e o 
Reino Unido, sendo que o avanço industrial asiático foi tardio, 
conforme constatável pela tabela da questão. 
e) Incorreta. O Japão teve seu avanço industrial a partir da segunda 
metade do século XIX, ao longo da Segunda Revolução Industrial, e 
não durante a primeira, como afirmado nesta alternativa. 
 

 
 

 QUESTÃO 30   

No Brasil, do mesmo modo que em muitos outros países latino-
americanos, as décadas de 1870 e 1880 foram um período de reforma 
e de compromisso com as mudanças. De maneira geral, podemos 
dizer que tal movimento foi uma reação às novas realidades 
econômicas e sociais resultantes do desenvolvimento capitalista não 
só como fenômeno mundial mas também em suas manifestações 
especificamente brasileiras. 

Emília Viotti da Costa, “Brasil: a era da reforma, 1870_1889”. In: Leslie Bethell, 
História da América Latina, v.5. São Paulo: Edusp, 2002. Adaptado. 

 
A respeito das mudanças ocorridas na última década do Império do 
Brasil, cabe destacar a reforma 
a) eleitoral, que, ao instituir o voto direto para os cargos eletivos do 
Império, ao mesmo tempo em que proibiu o voto dos analfabetos, 
reduziu notavelmente a participação eleitoral dos setores populares. 
b) religiosa, com a adoção do ultramontanismo como política oficial 
para as relações entre o Estado brasileiro e o poder papal, o que 
permitiu ao Império ganhar suporte internacional. 
c) fiscal, com a incorporação integral das demandas federativas do 
movimento republicano por meio da revisão dos critérios de tributação 
provincial e municipal. 
d) burocrática, que rompeu as relações de patronato empregadas para 
a composição da administração imperial, com a adoção de um sistema 
unificado de concursos para preenchimento de cargos públicos. 
e) militar, que abriu espaço para que o alto-comando do Exército, 
vitorioso na Guerra do Paraguai, assumisse um maior protagonismo 
na gestão dos negócios internos do Império. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. Em 1881 ocorreu a primeira reforma eleitoral do país, a 
partir da elaboração da Lei Saraiva. O decreto estabeleceu 
pioneiramente no país o “Título de Eleitor”, proibindo o voto de 
analfabetos, tornou mais rígido o mecanismo de comprovação de 
renda e adotou eleições diretas para todos os cargos eletivos do 
Império: senadores, deputados à Assembleia Geral, membros das 
Assembleias Legislativas provinciais, vereadores e juízes de paz. De 
acordo com Raimundo Faoro, no ano de 1872, 10% da população era 
Eleitor de Paróquia e 0,2% era eleitor de província. Com a Lei Saraiva, 
nas eleições de 1881, menos de 1% da população compareceu, o que 

demonstra a redução da participação eleitoral dos setores populares, 
conforme sugere a alternativa. (Cf. A Lei Saraiva e o novo perfil do 
eleitorado no Império, de Felipe Azevedo e Souza e No centenário da 
Lei Saraiva, de Mircea Buezcu).  
b) Incorreta. O ultramontanismo é a doutrina que defende a 
infalibilidade do papa. No Império Brasileiro não ocorreu uma reforma 
religiosa que enfatizou esse aspecto, predominando, desde a 
Constituição de 1824, os princípios do Beneplácito e do Padroado. O 
padroado determinava a subordinação da Igreja Católica ao Imperador 
do Brasil.  De acordo com o Beneplácito, as determinações do papa, 
antes de vigoraram efetivamente no território brasileiro, necessitavam 
de aprovação expressa do monarca (o chamado “Cumpra-se”). O 
cumprimento de uma bula papal sem autorização de D. Pedro II 
causou inclusive um atrito entre a Igreja e o Imperador, na chamada 
“Questão religiosa”. Ou seja, não ocorreu a adoção do 
ultramontanismo.  
c) Incorreta. Não é possível afirmar que as demandas federativas do 
movimento republicano foram incorporadas de forma integral. Apesar 
da forte pressão do movimento republicano a partir da década de 
1870, a vigência da Constituição de 1824 assegurava o centralismo 
imperial, descontentando os anseios do recém fundado Partido 
Republicano.  
d) Incorreta. O conceito de “patronato” indica que o poder político era 
exercido por determinados grupos sociais em benefício próprio, 
buscando com isso dominar a máquina política e administrativa do 
país e dessa relação derivar e manter benefícios e privilégios. 
Considerando esse conceito, não é possível afirmar que ocorreu a 
ruptura com esse tipo de relação, pois ela não foi substituída por 
“concursos para preenchimento de cargos públicos” e se estendeu 
inclusive na organização da Primeira República (1889-1930), quando 
predominaram as oligarquias cafeeiras.  
e) Incorreta. Não ocorreu uma Reforma Militar no Império, a despeito 
da intensa pressão exercida pelo exército, especialmente após a 
Guerra do Paraguai (1864-1870). O Exército brasileiro, que antes da 
Guerra era uma instituição pouco relevante e com uma organização 
precária, saiu do conflito fortalecido e passou a reivindicar espaço no 
cenário político nacional. A “Questão Militar”, como ficaram conhecidos 
os atritos entre o exército e o imperador, foi responsável por abalar a 
monarquia brasileira e contribuiu para sua queda em 1889. 
 

 
 

 QUESTÃO 31   

Leia o texto e observe a imagem. 
 
Numa guerra não se matam milhares de pessoas. Mata-se alguém 
que adora espaguete, outro que é gay, outro que tem uma namorada. 
Uma acumulação de pequenas memórias... 
 

Nós que aqui estamos, por vós esperamos. 
Direção de Marcelo Masagão. 

Brasil, 1999. 

 
A partir do texto e da imagem, pode-se afirmar corretamente que 

 

a) a história das guerras se resume a um teatro de combates travados 
no front por estadistas e militares. 
b) os relatos que abordam os conflitos apenas com base nos tratados 
e armistícios são parciais e limitados. 
c) o fim dos impérios, a xenofobia e a consolidação do projeto 
federativo garantiram a paz mundial. 
d) a banalização da morte e a experiência do exílio expressam a 
retração dos nacionalismos nos séculos XX e XXI. 
e) as políticas de inclusão foram capazes de controlar os fluxos 
migratórios globais. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

O exercício em questão traz um texto do cineasta Marcelo Masagão, 
no qual o autor destaca a dimensão humana dos soldados envolvidos 
em conflitos militares. Ao descrever características pessoais dos 
combalidos em guerras, o autor humaniza os militares envolvidos no 
conflito. Por sua vez, a imagem do exercício registra o cadáver de uma 
criança curdo-síria encontrada no litoral da Turquia. A forte cena é 
oriunda do naufrágio de um navio que transportava refugiados do 
conflito na Síria. Portanto, tanto a imagem como o texto trazem e 
ressaltam as perdas humanas causadas pelos conflitos militares. 
a) Incorreta. Não é correto depreender dos documentos fornecidos 
pela questão que a história das guerras se resume a um teatro de 
combates por estadistas e militares. O texto e a imagem contradizem 
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tal afirmação ao ressaltar às perdas humanas nestes conflitos, sejam 
os soldados envolvidos ou os civis mortos indiretamente na guerra. Ou 
seja, ressalta um aspecto real e não teatral, conforme sugerido pela 
alternativa.  
b) Correta. Tratados e armistícios são importantes documentos para a 
elucidação de vários aspectos político-militares sobre conflitos, 
entretanto, geralmente são insuficientes para o esclarecimento de 
outras perspectivas destes eventos históricos. Como o texto e a 
imagem destacam individualidades e aspectos pessoais dos 
envolvidos nos conflitos, tais documentos (armistícios e tratados) 
pouco contribuem para o conhecimento destes fatores, sendo 
limitados em certos aspectos para a construção do conhecimento 
histórico. Ademais, as fontes históricas são feitas sob influência direta 
de quem a produziu e apresenta uma visão enviesada a respeito do 
fato sobre qual versa. Os documentos usualmente foram produzidos 
com uma finalidade específica e estão imbuídos com a visão de 
mundo do autor em seu contexto histórico. Desta forma, é correto 
afirmar também que os documentos históricos, incluindo aqui tratados 
e armistícios, apresentam parcialidade em seu discurso. 
c) Incorreta. O texto e a imagem em questão não apresentam em 
momento algum como condição para garantia da paz mundial o fim 
dos impérios, a xenofobia ou a consolidação de um projeto federativo. 
Não apresentam sequer elementos que reforcem esses aspectos.  
d) Incorreta.  Não é possível afirmar que há uma retração dos 
nacionalismos nos séculos XX e XXI. Apesar de pontualmente 
existirem experiências que caminham para a superação das fronteiras 
nacionais, como a fundação da União Europeia e a fundação de 
blocos econômicos com facilidades do trânsito das populações como o 
Mercosul, o nacionalismo foi uma das principais características do 
século XX e continua com forte influência no atual século. Exemplos 
como a ascensão do nazismo na Alemanha, do Fascismo na Itália, do 
Estado Novo varguista, da Ditadura Militar no Brasil, bem como a 
experiência franquista na Europa ressaltam a força do discurso 
nacionalista no período do século XX, tornando inválida a afirmação 
de uma retração desta tendência política. Referente ao século XXI, 
pode-se citar como exemplo da força do sentimento nacionalista, a 
vitória do “Brexit” no recente plebiscito sobre a saída do Reino Unido 
da União Europeia. 
e) Incorreta. Não é correto afirmar que há um controle sobre os fluxos 
migratórios globais atualmente. Nos últimos anos, os fluxos 
migratórios oriundos da África e de países do Oriente Médio - em 
especial a Síria - para os países europeus, seus objetivos, atingiu 
cifras volumosas e apresentam a continuidade da migração. Outro 
processo de migração contemporânea é a vinda de Haitianos para o 
Brasil, processo que teve início em 2010 e avançou até formar um 
fluxo permanente de migrantes. Vale ressaltar que as políticas de 
inclusão dos migrantes não atingiram seus objetivos e tampouco 
conseguiram controlar os fluxos migratórios globais. 
 

 
 

 QUESTÃO 32   

Mas o pecado maior contra a Civilização e o Progresso, contra o Bom 
Senso e o Bom Gosto e até os Bons Costumes, que estaria sendo 
cometido pelo grupo de regionalistas a quem se deve a ideia ou a 
organização deste Congresso, estaria em procurar reanimar não só a 
arte arcaica dos quitutes finos e caros em que se esmeraram, nas 
velhas casas patriarcais, algumas senhoras das mais ilustres famílias 
da região, e que está sendo esquecida pelos doces dos confeiteiros 
franceses e italianos, como a arte _ popular como a do barro, a do 
cesto, a da palha de Ouricuri, a de piaçava, a dos cachimbos e dos 
santos de pau, a das esteiras, a dos ex-votos, a das redes, a das 
rendas e bicos, a dos brinquedos de meninos feitos de sabugo de 
milho, de canudo de mamão, de lata de doce de goiaba, de quenga de 
coco, de cabaça _ que é, no Nordeste, o preparado do doce, do bolo, 
do quitute de tabuleiro, feito por mãos negras e pardas com uma 
perícia que iguala, e às vezes excede, a das sinhás brancas. 

Gilberto Freyre. Manifesto regionalista (7ª ed.). 

Recife: FUNDAJ, Ed. Massangana, 1996. 

 
De acordo com o texto de Gilberto Freyre, o Manifesto regionalista, 
publicado em 1926, 
a) opunha-se ao cosmopolitismo dos modernistas, especialmente por 
refutar a alteração nos hábitos alimentares nordestinos. 
b) traduzia um projeto político centralizador e antidemocrático 
associado ao retorno de instituições monárquicas. 
c) exaltava os valores utilitaristas do moderno capitalismo industrial, 
pois reconhecia a importância da tradição agrária brasileira. 

d) preconizava a defesa do mandonismo político e da integração de 
brancos e negros sob a forma da democracia racial. 
e) promovia o desenvolvimento de uma cultura brasileira autêntica 
pelo retorno a seu passado e a suas tradições e riquezas locais. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

Em 1926 ocorreu em Recife o I Congresso Brasileiro de Regionalismo, 
ocasião na qual foi lido o texto que ficou conhecido como “Manifesto 
Regionalista”. O Manifesto, escrito por Gilberto Freyre, propõe um 
resgate do passado rural colonial, desdobrando a relação conflituosa 
entre tradição e modernidade. Gilberto Freyre tinha fundado, em 1924, 
o Centro de Regionalistas do Nordeste, que objetivava ser um polo de 
investigação e preservação de tradições socioculturais nordestinas, 
enfatizando como estas continham as características mais destacadas 
e autênticas do “povo brasileiro”.  Os apontamentos da cultura 
nordestina como a base da formação cultural brasileira compõem o 
eixo central do documento.  
a) Incorreta. O texto não menciona a alteração de hábitos alimentares 
nordestinos. Segundo o autor, o “pecado maior” seria reanimar “a arte 
arcaica dos quitutes finos e caros em que se esmeraram, nas velhas 
casas patriarcais” em detrimento do “quitute de tabuleiro, feito por 
mãos negras e pardas com uma perícia que iguala, e às vezes 
excede, a das sinhás brancas”. Ou seja, busca exaltar as práticas 
culinárias nacionais em detrimento das estrangeiras.  
b) Incorreta. O manifesto de Gilberto Freyre não menciona em 
nenhum momento o retorno de instituições monárquicas.  
c) Incorreta. Não é possível afirmar que “valores utilitaristas do 
capitalismo industrial” reconhecem a “importância da tradição agrária”. 
Embora a modernização capitalista faça parte do contexto de 
produção do manifesto (meados do século XX), o movimento busca 
justamente enfatizar a importância da tradição agrária nordestina na 
formação cultural brasileira, em detrimento do desenvolvimento 
capitalista em curso no país.  
d) Incorreta. As questões do mandonismo político e da democracia 
racial não são tratadas no Manifesto regionalista de Gilberto Freyre. 
e) Correta. O trecho selecionado do Manifesto regionalista promove 
uma “cultura brasileira autêntica” na medida que aponta como um erro 
(“pecado maior”) esquecer os doces e as produções brasileiras devido 
aos “doces dos confeiteiros franceses e italianos”, mencionando 
diversos doces feitos “por mãos negras e pardas”, além da arte 
popular. O sentido geral do manifesto é justamente buscar as 
especificidades da “autêntica cultura brasileira” no passado colonial 
açucareiro da região nordeste, marcado pelas relações escravistas. 
Esse é o sentido da contraposição feita no trecho entre as “mãos 
negras e pardas” às “sinhás brancas”/”confeiteiros franceses e 
italianos”.  
 

 
 

 QUESTÃO 33   

Não nos esqueçamos de que este é um tempo de abertura. Vivemos 
sob o signo da anistia que é esquecimento, ou devia ser. Tempo que 
pede contenção e paciência. Sofremos todo ímpeto agressivo. 
Adocemos os gestos. O tempo é de perdão. (...) Esqueçamos tudo 
isto, mas cuidado! Não nos esqueçamos de enfrentar, agora, a tarefa 
em que fracassamos ontem e que deu lugar a tudo isto. Não nos 
esqueçamos de organizar a defesa das instituições democráticas 
contra novos golpistas militares e civis para que em tempo algum do 
futuro ninguém tenha outra vez de enfrentar e sofrer, e depois 
esquecer os conspiradores, os torturadores, os censores e todos os 
culpados e coniventes que beberam nosso sangue e pedem nosso 
esquecimento. 

Darcy Ribeiro. “Réquiem”, Ensaios insólitos. 
Porto Alegre: L&PM, 1979. 

 
O texto remete à anistia e à reflexão sobre os impasses da abertura 
política no Brasil, no período final do regime militar, implantado com o 
golpe de 1964. Com base nessas referências, escolha a alternativa 
correta. 
a) A presença de censores na redação dos jornais somente foi extinta 
em 1988, quando promulgada a nova Constituição. 
b) O projeto de lei pela anistia ampla, geral e irrestrita foi uma 
proposta defendida pelos militares como forma de apaziguar os atos 
de exceção. 
c) Durante a transição democrática, foram conquistados o 
bipartidarismo, as eleições livres e gerais e a convocação da 
Assembleia Constituinte. 
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d) A lei de anistia aprovada pelo Congresso beneficiou presos políticos 
e exilados, e também agentes da repressão. 
e) O esquecimento e o perdão mencionados integravam a pauta da 
Teologia da Libertação, uma importante diretriz da Igreja Católica. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. Embora oficialmente a censura tenha sido decretada 
extinta com a Constituição de 1988, a partir da revogação do IA-5 em 
1978 já não era comum a presença de censores na redação dos 
jornais. Durante o governo Geisel, a censura foi gradativamente 
tornando-se mais branda, sendo possível citar o fim da censura prévia 
em 1975 ao jornal "O Estado de São Paulo" e no "O Pasquim", e em 
1978 no "Movimento", "O São Paulo" e no "Tribuna da Imprensa". 
b) Incorreta. A bandeira da anistia ampla geral e irrestrita foi 
inicialmente encampada pelo Movimento Feminino pela Anistia, que 
desde 1975 passou a defender a anistia para presos e exilados 
políticos. A pressão da sociedade civil pela Anistia ganhou força no fim 
da década de 1970, com a formação dos Comitês Brasileiros pela 
Anistia (CBA) em diversas cidades, e organização de diversas ações 
pró-anistia. No entanto, durante a tramitação da lei no Congresso, o 
governo recusou a proposta do Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB) de anistia ampla, geral e irrestrita (conforme a sociedade civil 
organizada exigia) e enviou seu próprio projeto, que resultou na Lei de 
1979. A anistia feita pelo governo possuía um caráter duplo, 
contemplando também os agentes da repressão, aspecto que não 
fazia parte do Movimento pela Anistia da sociedade brasileira.  
c) Incorreta. Na transição para a democracia, ocorreu em 1979 a 
suspensão do bipartidarismo (estabelecido por um Ato complementar 
ao AI-2 em 1965) e em 1979 foi aprovada a Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos que restabelecia o pluripartidarismo. As Eleições Livres 
gerais não foram conquistadas, pois a eleição de transição da 
presidência dos militares para os civis ocorreu de maneira indireta, 
devido à recusa pelo Congresso da Emenda Dante de Oliveira, que 
propunha o retorno às eleições diretas. Por fim, a Convocação da 
Assembleia Constituinte para a elaboração da Constituição de 1988 foi 
instalada no Congresso Nacional em Brasília somente em 1º de 
fevereiro de 1987, ou seja, somente após o término do governo militar.  
d) Correta. A Lei de Anistia de 1979 possuía o chamado “caráter 
duplo”, pois beneficiava os que foram presos políticos e exilados e 
também os agentes da repressão. Sua promulgação foi uma 
demonstração da habilidade do regime militar de incorporar pautas 
sociais e moldá-las conforme os interesses da ditadura, já que a lei 
assegurou a impunidade aos agentes da repressão. Vale ressaltar 
ainda que a Lei da Anistia possuía limites para os que foram presos 
pela ditadura, pois, conforme o segundo parágrafo do seu primeiro 
artigo: “Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram 
condenados pela prática de crimes de terrorismo, de assalto, de 
sequestro e atentado pessoal”. Em 2012, a polêmica Lei de Anistia 
voltou a ocupar os debates nacionais devido à condenação do coronel 
Carlos Alberto Brilhante Ustra. 
e) Incorreta. A Teologia da Libertação foi um movimento surgido na 
década de 1960 em um contexto de mudanças institucionais na igreja 
católica. Esse movimento tinha como princípios fundamentais a 
interpretação do Cristianismo a partir da perspectiva dos pobres, 
críticas às sociedades que mantém essas estruturas que perpetuam a 
desigualdade e uma revisão da ação da Igreja e dos cristãos a partir 
dessas concepções. Ou seja, a Teologia da Libertação enfatizava a 
construção de um mundo mais justo do ponto de vista social, e não 
propunha o esquecimento mencionado pela alternativa.  
 

 
 

 QUESTÃO 34   

Um elemento essencial para a evolução da dieta humana foi a 
transição para a agricultura como o modo primordial de subsistência. A 
Revolução Neolítica estreitou dramaticamente o nicho alimentar ao 
diminuir a variedade de mantimentos disponíveis; com a virada para a 
agricultura intensiva, houve um claro declínio na nutrição humana. Por 
sua vez, a industrialização recente do sistema alimentar mundial 
resultou em uma outra transição nutricional, na qual as nações em 
desenvolvimento estão experimentando, simultaneamente, 
subnutrição e obesidade. 

George J. Armelagos, “Brain Evolution, the Determinates of Food Choice, and the 
Omnivore’s Dilemma”, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2014. 

Adaptado. 

A respeito dos resultados das transformações nos sistemas 
alimentares descritas pelo autor, é correto afirmar: 
  

a) A quantidade absoluta de mantimentos disponíveis para as 
sociedades humanas diminuiu após a Revolução Neolítica. 
b) A invenção da agricultura, ao diversificar a cesta de mantimentos, 
melhorou o balanço nutricional das sociedades sedentárias. 
c) Os ganhos de produtividade agrícola obtidos com as revoluções 
Neolítica e Industrial trouxeram simplificação das dietas alimentares. 
d) As populações das nações em desenvolvimento estão sofrendo 
com a obesidade, por consumirem alimentos de melhor qualidade 
nutricional. 
e) A dieta humana pouco variou ao longo do tempo, mantendo-se 
inalterada da Revolução Neolítica à Revolução Industrial. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

a) Incorreta. Não é correto afirmar que houve uma diminuição na 
quantidade absoluta de mantimentos com a Revolução Neolítica. Tal 
evento histórico consolidou a transição do nomadismo para uma vida 
sedentária, sendo que seu sustento passaria a vir da agricultura. Tal 
processo histórico diminuiu a variedade de alimentos disponíveis mas, 
em termos absolutos, a quantidade de mantimentos aumentou. 
b) Incorreta. Conforme depreende-se do texto, o domínio da 
agricultura e a revolução neolítica reduziu a amplitude de mantimentos 
disponíveis no período. Antes da revolução neolítica, as sociedades 
coletoras tinham acesso a uma maior variedade de alimentos, porém, 
de forma irregular e em menor quantia absoluta. Ademais, é impreciso 
afirmar que a revolução trouxe ganhos nutricionais, tendo em vista a 
redução da variedade alimentar. 
c) Correta. Conforme o texto, a revolução neolítica e a industrialização 
trouxeram transições nutricionais: no caso neolítico, houve uma 
diminuição na variedade alimentar, enquanto que após a 
industrialização, houve um aumento no consumo de alimentos com 
baixo valor nutricional e alta quantidade de açúcar e gorduras, 
gerando ao mesmo tempo subnutrição e obesidade. Em ambos os 
processos históricos, portanto, as condições alimentares aumentaram 
em termos gerais mas simplificaram em variedade e amplitude 
nutricional. São reflexos da simplificação da alimentação moderna a 
propagação de doenças como colesterol alto, dislipidemia e 
hipertensão.  
d) Incorreta. Apesar de a obesidade acometer as populações das 
nações em desenvolvimento, é incorreto justificar este fenômeno 
graças ao consumo de alimentos de melhor qualidade nutricional. A 
obesidade é reflexo, dentre outros aspectos, do consumo de má 
qualidade nutricional, geralmente altamente calóricos e pouco 
nutritivos. 
e) Incorreta. A dieta humana é fruto de sua cultura, sendo alterada 
profundamente de acordo com o contexto histórico. Existem diversos 
exemplos de alteração na alimentação humana ao longo da história, 
seja em termos de quantia quanto no aspecto nutricional. O próprio 
texto da questão traz mudanças alimentares ocorridas durante a 
industrialização e a revolução neolítica. Outros exemplos possíveis 
seriam o aumento da produção alimentar devido aos avanços nas 
técnicas agrícolas ocorridas ao longo do século X na Europa medieval, 
ou ao período de más colheitas devido às condições climáticas 
durante a crise do século XIV, gerando episódios de carestia e queda 
demográfica como a Grande Fome (1315-1317). 
 

GEOGRAFIA 

 
 

 QUESTÃO 35   

Várias cidades europeias sofreram inundações em 2016. A inundação 
do rio Sena, em Paris, França, excedeu o leito do rio em mais de 6 
metros, mas não ultrapassou a inundação histórica de 1910, quando o 
rio extravasou 8 metros.  
As figuras mostram as transformações do curso do rio Sena e de seu 
entorno, ocupado pelo homem, desde o passado no Neolítico até os 
dias atuais. 
 

 
De acordo com as informações apresentadas, é correto afirmar: 
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a) Ao se compararem as inundações ocorridas em 2016 e em 1910, 
explica-se o nível superior das águas, em 1910, devido à ausência, à 
época, de tecnologia que eliminasse a ascensão dos aquíferos até a 
superfície. 
b) As inundações excepcionais que ocorrem no sítio urbano de Paris 
devem-se ao comportamento alterado da dinâmica fluvial do rio Sena, 
agravadas com a ocupação humana de suas margens e com a 
alteração do padrão de seu canal, de anastomosado para meandrante. 
c) A instalação do homem às margens do rio Sena alterou a 
precipitação pluviométrica e ampliou o volume de água escoado no 
curso fluvial, o que dificultou a infiltração das águas, provocando 
inundações excepcionais no sítio urbano de Paris. 
d) As inundações excepcionais do sítio urbano de Paris vêm 
ocorrendo em razão de a ocupação humana ter-se desenvolvido às 
margens do rio Sena, transformando drasticamente a paisagem da 
planície de inundação e o padrão do canal fluvial, de anastomosado 
para retilíneo. 
e) Na observação das alterações do curso do rio Sena ao longo do 
tempo, verifica-se que elas foram significativas do Neolítico à Idade 
Média, enquanto que, da Idade Média aos dias atuais, essas 
alterações não foram intensificadas, permanecendo constante a 
densidade de ocupação. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. Segundo Rebouças (2000)1, em 1780 iniciou-se a 
exploração das bacias artesianas e aquíferos na capital francesa com 
base em tecnologias eficientes que possibilitaram a obtenção de água 
a custos baixos. Dessa forma, em 1910 já havia tecnologia para 
gerenciamento de recursos hídricos subterrâneos em Paris. 
b) Incorreta. Rios anastomosados são aqueles onde há múltiplos 
canais, com grande capacidade de transporte de sedimentos e que 
possuem a capacidade de modificar a trajetória de seus cursos 
adaptando-se ao relevo existente. Já o rio meandrante é definido por 
sua sinuosidade, ou seja, pela característica de possuir muitas curvas 
originadas de seu fluxo contínuo e pequena velocidade ao longo de 
seu trajeto. Como observado nas imagens, com o passar do tempo, o 
rio Sena não se tornou meandrante, mas sim retilíneo. 
c) Incorreta. Embora a alteração demonstrada nas imagens tenha 
realmente modificado a capacidade de infiltração nas margens do 
Sena, isso não alterou os padrões de pluviosidade, pois eles são 
controlados por dinâmicas climáticas de micro e meso escala. 
d) Correta. A intensificação da ocupação humana nas margens do rio 
Sena, a partir da industrialização iniciada no século XVIII, provocou 
intensas alterações na dinâmica natural desse canal, antes 
anastomosado. Um exemplo dessa alteração é a Reforma de Paris, 
concretizada por meio do plano urbanístico do barão Haussmam, que 
foi responsável por retilinizar o Sena, como observado nas imagens 2 
e 3. 
e) Incorreta. Do Neolítico – período da pré-história que se estabelece 
entre 12 e 4 mil anos atrás – até a Idade Média – século V até início 
do século XV – a densidade da ocupação na região abordada foi 
relativamente baixa se comparada aos dias atuais, quando ocorreram 
grandes transformações em Paris. Esse fato é contraditório em 
relação à afirmação da alternativa que diz que “essas alterações não 
foram intensificadas, permanecendo constante a densidade de 
ocupação”. 
 
1 – A referência citada trata-se da seguinte:  
REBOUÇAS, A.C. Gestão sustentável dos grandes aquíferos. In: Congresso 
Brasileiro de Águas Subterrâneos, 8, Fortaleza, 2000. Anais, p. 131-139. 
Ela está disponível em: 
https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/viewFile/24411/16363 

 
 

 QUESTÃO 36   

Cada vez mais pessoas fogem da guerra, do terror e da miséria 
econômica que assolam algumas nações do Oriente Médio e da 
África. Elas arriscam suas vidas para chegar à Europa. Segundo 
estimativas da Agência da ONU para Refugiados, até novembro de 
2015, mais de 850 mil refugiados e imigrantes haviam chegado por 
mar à Europa naquele ano.  

Garton Ash, Timothy. Europa e a volta dos muros. 
O Estado de S. Paulo, 29/11/2015. Adaptado. 

 
Sobre a questão dos refugiados, no final de 2015, considere as três 
afirmações seguintes: 
 
I. A criação de fronteiras políticas no continente africano, resultantes 
da partilha colonial, incrementou os conflitos étnicos, corroborando o 

elevado número de refugiados, como nos casos do Sudão e Sudão do 
Sul. 
II. Além das mortes em conflito armado, da intensificação da pobreza e 
da insegurança alimentar, a guerra civil na Síria levou um contingente 
expressivo de refugiados para a Europa. 
III. A política do apartheid teve grande influência na Nigéria, país de 
origem do maior número de refugiados do continente africano, em 
decorrência desse movimento separatista. 
 
Está correto o que se afirma em 
a) I, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

A afirmação I está correta, pois a divisão da África entre os países 
europeus no final do século XIX, processo conhecido como a Partilha 
da África, resultado do imperialismo europeu em busca de matérias 
primas, estabeleceu no continente africano as chamadas fronteiras 
artificiais, desrespeitando as fronteiras étnicas dos povos africanos e 
colaborando até hoje para os conflitos étnicos, como o que resultou na 
divisão do Sudão e na criação do Sudão do Sul em 2011. 
A afirmação II está correta, pois conflitos armados, pobreza e 
insegurança alimentar sempre foram determinantes na migração dos 
refugiados. Além disso, a Síria enfrenta há cinco anos uma intensa 
guerra civil que aumentou o drama da população civil síria e o 
consequente aumento do número de refugiados para a Europa. 
A afirmação III está incorreta, pois a política do apartheid foi 
implantada na África do Sul como um sistema oficial de racismo, e não 
na Nigéria, como está na afirmação. 
Portanto, a alternativa B está correta. 
 

 
 

 QUESTÃO 37   

Anamorfose geográfica representa superfícies dos países em áreas 
proporcionais a uma determinada quantidade. 
Observe as seguintes anamorfoses: 
 

 
 

 

 
 
Nas alternativas apresentadas, os títulos que identificam de forma 
correta as anamorfoses I e II são, respectivamente: 
a) Transporte aéreo e Transporte ferroviário. 
b) População urbana e População rural. 
c) População total e Produto Interno Bruto. 
d) Ocorrência de HIV e Ocorrência de malária. 
e) Exportação de armas e Importação de armas. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

Como afirma o enunciado da questão, anamorfoses são 
representações cartográficas que deformam as áreas dos países de 
acordo com o critério que se quer representar. 
a) Incorreta. O transporte aéreo também tem destaque em países 
como China, Austrália e Canadá, países não destacados na 
anamorfose I. O transporte ferroviário também tem destaque nos EUA, 
país não destacado na anamorfose II, além disso não tem tanto 
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destaque nos países do Oriente Médio, como destacados na mesma 
anamorfose. 

b) Incorreta. A população urbana tem destaque na América Latina 

e está em expansão no sul da Ásia e na África Subsaariana, 
regiões não destacadas na anamorfose I. A população rural não 
representa grande parte da população na Europa e ainda 
representa quase metade da população chinesa, itens não 
observados na anamorfose II. 
c) Incorreta. Os dois países mais populosos do mundo são China 

e Índia, países não destacados na anamorfose I. Os dois maiores 
PIBs do mundo são EUA e China, países não destacados na 
anamorfose II. 
d) Incorreta. A ocorrência do vírus HIV tem muito destaque na 

África, que não está destacada na anamorfose I. A ocorrência de 
malária está concentrada em países tropicais, não destacados na 
anamorfose II. 
e) Correta. Na anamorfose I estão destacados EUA, países da 

Europa e a Rússia, grandes exportadores de armas, enquanto na 
anamorfose II estão destacados países do Oriente Médio, do sul 
da Ásia e alguns países africanos, países que enfrentam sérios 
conflitos e portanto são os maiores importadores de armas. 
 

 
 

 QUESTÃO 38   

Em 2015, os Estados Unidos (EUA), país que não é membro da 
OPEP, tornaram-se o maior produtor mundial de petróleo, superando 
grandes produtores históricos mundiais, de acordo com a publicação 
Statistical Review of World Energy (BP) - 2015. 
 
Sobre essa fonte de energia, é correto afirmar: 
a) A queda da oferta de petróleo, em 2015, pelos países não membros 
da OPEP é resultado do uso de fontes de energia alternativas, como 
os biocombustíveis, e também da expansão das termelétricas. 
b) O Brasil, país que não é membro da OPEP, destaca-se pela 
exploração de jazidas de petróleo em rochas vulcânicas do 
embasamento cristalino do pré-sal. 
c) O crescimento da produção de petróleo nos EUA, que levou esse 
país à condição de maior produtor mundial em 2015, deu-se pela 
exploração das jazidas de óleo de xisto. 
d) A elevação da produção de petróleo em países da OPEP, como 
Arábia Saudita, Rússia e China, é resultado da alta dos preços dessa 
commodity em 2015. 
e) A exploração das jazidas de óleo de xisto do subsolo oceânico 
foram fatores para a industrialização de países, como México, Japão e 
EUA. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

a) Incorreta. As usinas termelétricas utilizam óleo, carvão ou gás, que 
não são consideradas fontes alternativas porque não são renováveis e 
são poluentes.  
b) Incorreta. Para ocorrer a formação de petróleo, é necessário um 
processo de sedimentação, portanto as jazidas do pré-sal exploradas 
no Brasil não são encontradas em rochas vulcânicas do embasamento 
cristalino, pois nesse tipo de estrutura geológica é impossível a 
formação de petróleo. 
c) Correta. Houve nos EUA grandes investimentos em xisto nos 
últimos anos. Dessa rocha se extrai óleo e gás como alternativas ao 
petróleo. Os investimentos se contextualizam geopoliticamente para 
diminuir a dependência dos EUA do petróleo do Oriente Médio.  
Obs: essa exploração suscita várias críticas principalmente ligadas ao 
meio ambiente (poluição e grande utilização de água devido a um 
processo chamado fraturamento hidráulico para a extração do óleo de 
xisto). 
d) Incorreta. Rússia e China não pertencem à OPEP. São membros 
da OPEP: do Oriente Médio: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, 
Irã, Iraque, Kuwait e Qatar; da África: Angola, Argélia, Líbia e Nigéria; 
da América do Sul: Equador e Venezuela. 
e) Incorreta. As jazidas de óleo de xisto estão concentradas em áreas 
continentais, sendo as maiores reservas comprovadas nos EUA, 
China, Argentina, Argélia e México. A industrialização de México, 
Japão e EUA foi baseada no petróleo. 

 
 
 
 

 
 

 QUESTÃO 39   

A figura mostra corte transversal A-B em área serrana embasada por 
rochas metamórficas entre os municípios de Apiaí e Iporanga, no Vale 
do Ribeira, sul do estado de São Paulo. 
 

 

 
 
As rochas representadas são de idade pré-cambriana e formam 
estruturas em um sistema de 
a) soleiras e diques. 
b) dobras anticlinais e sinclinais. 
c) plataformas e bacias sedimentares. 
d) intrusões e extrusões. 
e) falhas verticais e horizontais. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

A questão nos apresenta uma figura bastante complexa de um corte 
transversal A-B em uma área serrana: 

 
O esquema nos traz a informação das estruturas rochosas pretéritas. 
O esquema de dobras abaixo auxilia na observação dessa dinâmica: 

 
Fonte: https://www.geocaching.com/geocache/GC38B5K_dobras-da-

pena?guid=5bc03369-cd6b-4372-a981-95ae6d5af96a 

 
As dobras assumiram características anticlinais (dobra convexa 
originada por esforços horizontais na crosta terrestre) e sinclinais 
(dobra côncava resultante de tensões horizontais na crosta) e o 
mesmo é sugerido no esquema trazido pelo enunciado, apenas com 
um elemento dificultador que foi a interrupção da superfície da 
estrutura a partir de processos erosivos pretéritos. 
 
a) Incorreta. Soleiras são estruturas de rocha ígnea intrusivas que se 
estabelecem horizontalmente dentro de outras rochas. Diques são 
estruturas intrusivas verticais e por vezes se estabelecem de forma 
radial a origem do ponto de alimentação magmática. Veja a imagem: 
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Fig. 14 - Corpos ígneos intrusivos: Soleira, Lacólito e Dique. 

Godoy, L. C. Apostola de Geologia. Ponta Grossa /2005 

 
b) Correta.  Como explicado acima, a imagem nos mostra dobras 
anticlinais e sinclinais erodidas e residuais. 
c) Incorreta. As plataformas e bacias são depressões e/ou 
rebaixamentos de estruturas de relevo que ao longo dos anos foram 
preenchidos com rochas sedimentares e em geral apresentam 
horizontalidade e baixo relevo, algo não observado na figura. 
d) Incorreta. Intrusões são formações magmáticas que preenchem 
espaços entre rochas existente e solidificadas, enquanto as extrusões 
são derrames basálticos externalizados a partir de fissuras na crosta 
ou vulcões. Na imagem não temos rochas uniformemente horizontais 
para classificarmos como oriundas de extrusão ou derrames. 
d) Incorreta. As falhas são fissuras não preenchidas nas rochas que 
em geral podem gerar terremotos; elas podem ser verticais ou 
horizontais, entretanto não estão presentes na imagem trazida no 
enunciado. 
 

 
 

 QUESTÃO 40   

Segundo relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças 
Climáticas (IPCC), inúmeras gigatoneladas de gases do efeito estufa 
de origem antropogênica (oriundos de atividades humanas) vêm 
sendo lançadas na atmosfera há séculos. A figura mostra as emissões 
em 2010 por setor econômico. 
 

 

 
 
Com base na figura e em seus conhecimentos, aponte a afirmação 
correta. 
a) Os setores econômicos de Construção e Produção de outras 
energias, juntos, possuem menores emissões de gases do efeito 
estufa antropogênicos do que o setor de Transporte, tendo como 
principal exemplo ocorrências no sudeste asiático. 
b) As maiores emissões de CH4 de origem antropogênica devem-se 
ao setor econômico da Agricultura e outros usos da terra, em razão 
das queimadas, principalmente no Brasil e em países africanos. 
c) As maiores emissões de gases do efeito estufa de origem 
antropogênica vinculadas à Produção de eletricidade e calor ocorrem 
nos países de baixo IDH, pois estes não possuem políticas ambientais 
definidas. 
d) Um quarto do conjunto de gases do efeito estufa de origem 
antropogênica lançados na atmosfera é proveniente do setor 

econômico de Produção de eletricidade e calor, em que predomina a 
emissão do CO2, ocorrendo com grande intensidade nos EUA e na 
China. 
e) A Indústria possui parcela significativa na emissão de gases do 
efeito estufa de origem antropogênica, na qual o N2O é o componente 
majoritário na produção em refinarias de petróleo do Oriente Médio e 
da Rússia. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. Como demonstrado no gráfico, os setores de Construção 
(6,4%) e Produção de outras energias (9,6%) geram juntos 
quantidades maiores de emissões de gases estufa do que o setor de 
Transporte (14%). Além disso, as principais ocorrências para essa 
geração estão no Extremo Oriente (China) e em países da Europa e 
América do Norte. 
b) Incorreta. As maiores quantias de CH4 atualmente são realmente 
emitidas pela atividade agropecuária, mas não se originam 
diretamente de queimadas, e sim da fermentação entérica realizada 
pelos bovinos, ou seja, pela digestão de materiais orgânicos 
eliminados por meio de flatulências e arrotos desses seres ruminantes. 
De acordo com um relatório do Worldwatch Institute, entre os anos de 
1990 e 2010, essa emissão subiu cerca de 8% em todo o mundo. 
c) Incorreta. As emissões geradas pela produção de eletricidade e 
calor provêm majoritariamente de países desenvolvidos e em alguns 
países emergentes como China, Índia e Rússia. Isso se deve devido 
ao modelo de desenvolvimento baseado na utilização de fontes 
poluentes (petróleo, carvão e gás natural) para sustentar os fortes 
setores industriais desses países. Segundo dados da U.S. Energy 
Information Administration, os EUA ultrapassaram em 2002 a emissão 
de 5,7 bilhões de toneladas de gases estufa, sendo que todos os 
países membros da UE emitiram, juntos, cerca de 3,4 bilhões. A China 
emitiu 3,1 bilhões de toneladas nesse mesmo ano. 
d) Correta. Como apontado no gráfico, 25% das emissões vinculam-
se à produção de eletricidade e calor, sendo que as economias norte-
americana e chinesa, maiores do mundo, são as principais 
responsáveis por isso. 
e) Incorreta. Os principais componentes na emissão de gases 
poluentes oriundos da produção de petróleo tanto no Oriente Médio 
como na Rússia são o CO (monóxido de carbono) e CO2 (dióxido de 
carbono). O N2O, citado na alternativa, é liberado principalmente de 
forma natural pelos solos e pelo seu manejo inadequado, relacionado 
a atividades agropecuárias. 
 

 
 

 QUESTÃO 41   

 
 
Em 1932, o Estado Brasileiro instalou campos de concentração de 
flagelados no Ceará, desde a região do Cariri até Fortaleza, 
destinados a isolar os retirantes que saíam do interior. No total, esses 
campos chegaram a concentrar mais de 73 mil pessoas vivendo sob 
condições precárias. 
 
Sobre o tema das secas no Nordeste, é correto afirmar que 
a) o chamado “Polígono das Secas”, abrangendo a Zona da Mata, 
desde a Bahia até o Maranhão, foi oficialmente demarcado nos anos 
1930, no contexto da grande seca. 
b) grandes levas de retirantes flagelados do Ceará saíam do sertão e 
se direcionavam ao agreste nordestino, em busca de trabalho nos 
canaviais, ou às capitais do Sudeste, à procura de emprego no 
comércio. 
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c) o projeto de transposição de águas do rio São Francisco, 
implantado na atualidade como medida de combate à seca, resultará 
em desassoreamento desse canal fluvial. 
d) a ocorrência de campos para flagelados explica-se pela ausência 
de políticas de combate às secas, implantadas apenas em 1960 pela 
Sudene - Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. 
e) a explicação do fenômeno de migração para as cidades como 
decorrente da pobreza no sertão e exclusivamente relacionada à seca 
é insuficiente, pois omite a lógica da concentração fundiária e suas 
consequências. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

a) Incorreta. O “Polígono das Secas” foi criado em 1946 e refere-se a 
uma área do Nordeste geoeconômico marcada por balanços hídricos 
negativos pertencentes aos Estados de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, 
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. O 
“Polígono das Secas” não inclui a Zona da Mata (área do litoral do 
Nordeste) e o Estado do Maranhão, onde os balanços hídricos são 
positivos.  
b) Incorreta. Os retirantes flagelados do Ceará saíam do Sertão e se 
direcionavam à Zona da Mata no litoral do Nordeste, onde, 
historicamente, se localizavam os canaviais, e não ao agreste 
nordestino (área de transição entre a Zona da Mata e o Sertão) onde, 
historicamente, se concentravam regiões policultoras e de comércio. 
Para o Sudeste (principalmente em São Paulo), iam à procura de 
emprego na indústria e na construção civil.  
c) Incorreta. O projeto de transposição das águas do rio São 
Francisco pode causar assoreamento do canal fluvial devido à 
diminuição do volume de água e maior deposição de sedimentos. 
d) Incorreta. As primeiras políticas de combate às secas datam do 
final do século XIX: “Em outubro de 1877, sob os impactos da tragédia 
da grande seca, nas sessões do Instituto Politécnico presididas pelo 
Conde d'Eu, foram apresentadas sugestões sobre estudos e obras 
para mitigar os efeitos das secas no Nordeste. Esse foi o primeiro 
posicionamento efetivo do governo central para criar uma política de 
redução da vulnerabilidade do semiárido às secas”. José Nilson B. 
Campos. 
e) Correta. O fenômeno da migração para as cidades como 
decorrente da pobreza no sertão é complexo, multifacetado e 
explicado por inúmeros fatores, como a concentração da terra, a 
exclusão e a fome. 
 

 
 

 QUESTÃO 42   

O desmatamento atual na Amazônia cresceu em relação a 2015. 
Metade da área devastada fica no estado do Pará, atingindo áreas 
privadas ou de posse, sendo ainda registrados focos em unidades de 
conservação, assentamentos de reforma agrária e terras indígenas. 

Imazon. Boletim do desmatamento da Amazônia Legal, 2016. Adaptado. 

 
Tal situação coloca em risco o compromisso firmado pelo Brasil na 21ª 
Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 21), 
ocorrida em 2015. O desmatamento na Amazônia tem raízes 
históricas ligadas a processos que ocorrem desde 1970. 
Com base nos dados e em seus conhecimentos, aponte a afirmação 
correta. 
a) O desmatamento, apesar de atingir áreas de unidades de 
conservação, que incluem florestas, parques nacionais e terras 
indígenas, viabiliza a ampliação do número de assentamentos da 
reforma agrária. 
b) As grandes obras privadas implantadas na Amazônia valorizam as 
terras, atraindo enorme contingente populacional, que por sua vez 
origina regiões metropolitanas que degradam a floresta. 
c) A grilagem de terras em regiões de grandes projetos de 
infraestrutura, a extração ilegal de madeira e a construção de rodovias 
estão entre as causas do desmatamento na Amazônia. 
d) A extração ilegal de madeira na Amazônia vem sendo monitorada 
por países estrangeiros devido às exigências na COP 21, pois eles 
são os maiores beneficiários dos acordos da Conferência. 
e) Os grandes projetos de infraestrutura causam degradação da 
floresta amazônica, com intensidade moderada e temporária, 
auxiliando a regularização fundiária. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

A COP-21 faz parte de uma Convenção-Quadro, ou seja, uma 
convenção universal de princípios da Organização das Nações Unidas 
(ONU) relacionadas a esforços da instituição junto aos Estados-
membros para conter ou minimizar os impactos das mudanças 

climáticas provocadas por ações antropogênicas. Segundo a ONU-
Brasil, o objetivo principal desse novo acordo é manter o aquecimento 
global abaixo de 2ºC, buscando ainda “esforços para limitar o aumento 
da temperatura a 1,5 ° C acima dos níveis pré-industriais”. Para tanto, 
cada país que ratificou o Acordo de Paris (denominação da COP-21) 
deve esforçar-se em manter um modelo de desenvolvimento 
sustentável que reduza emissões de gases poluentes e preserve as 
áreas naturais ainda existentes. 
Posto isso, pode-se discorrer o seguinte sobre cada alternativa: 
 
a) Incorreta. A expansão da fronteira agropecuária em direção ao sul 
da Amazônia atende aos interesses de grandes produtores que 
intensificam a aquisição de novas propriedades, reproduzindo a lógica 
da concentração fundiária e inviabilizando melhor distribuição de terras 
entre pequenos produtores e comunidades tradicionais na região. 
b) Incorreta. Embora, desde a década de 1970, grandes obras de 
infraestrutura e desenvolvimento econômico tenham sido 
intensificadas na Amazônia, não há uma atração de populações tão 
numerosas a ponto de formarem regiões metropolitanas (RMs) 
extensas que comprometeriam o bioma como um todo. É válido 
ressaltar que as principais regiões metropolitanas do Norte são as de 
Manaus, Belém e Macapá, que possuem pouca projeção espacial e 
número de habitantes pequeno se comparadas às RMs das outras 
macrorregiões do país. 
c) Correta. O avanço da grilagem – fenômeno ligado à aquisição de 
terras de maneira ilegal por meio da confecção de documentos de 
posse de terrenos falsos e a extração da madeira mesmo em áreas 
que deveriam ser conservadas – e a criação de infraestruturas 
rodoviárias como a Transamazônica promoveram desde 1970 intensas 
modificações no bioma amazônico. 
d) Incorreta. O maior beneficiário da intensificação da fiscalização 
contra o desmatamento ilegal da floresta amazônica é o próprio Brasil, 
pois, além de tal medida representar avanços para o cumprimento do 
acordo em questão, ela representaria a preservação de um bioma 
importante para manutenção do equilíbrio ecológico e vida de 
populações tradicionais na Amazônia. 
e) Incorreta. A atual degradação deflagrada por projetos 
infraestruturais e pelo avanço da fronteira do agronegócio na região 
compromete de maneira permanente a dinâmica natural ali existente, 
pois é responsável pela remoção da vegetação nativa e alteração da 
dinâmica hidrológica (exemplificada na construção de usinas 
hidrelétricas de grande porte, como a Belo Monte). Também a 
regularização fundiária é comprometida, uma vez que grandes 
projetos costumam interferir na estrutura das propriedades sobre as 
quais incidem. 
 

 
 

 QUESTÃO 43   

Em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para 
construir os edifícios, nós, os pobres, que residíamos nas habitações 
coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. 
É por isso que eu denomino a favela como o quarto de despejo de 
uma cidade. 
Carolina Maria de Jesus, escritora e moradora da Favela do 
Canindé, nos anos 1950. Quarto de despejo. Adaptado. 
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Levando em conta o texto e o mapa, considere as seguintes 
afirmações: 
 
I. O custo da moradia em áreas mais valorizadas e a desigualdade 
social são fatores que explicam a grande concentração do número de 
favelas nas áreas periféricas do sul e do norte do município, de 1960 a 
1980. 
II. A favela é definida como uma forma de moradia precária devido à 
existência de elevadas taxas de analfabetismo e baixos índices de 
desenvolvimento humano de sua população, fatores predominantes na 
região central da cidade até 1980. 
III. Em todas as regiões do município, o maior crescimento do número 
de favelas se deu de 1981 a 1990, em função da saída e do 
fechamento de indústrias e da crise econômica que levaram ao 
desemprego. 
 
Está correto o que se afirma em 
a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

O mapa proposto pelo IBGE que segue abaixo mostra 3 regiões de 
concentração de pobreza no zoneamento da cidade de São Paulo: 
Zonas Norte (Perus, Jaraguá, etc), Zona Sul (Capão redondo, 
Parelheiros, etc) e Zona Leste (Itaquera, Itaim Paulista, etc). Por sua 
vez, a Zona Oeste do município conta com bairros ricos e mais bem 
organizados urbanisticamente como é o caso do Morumbi, Alto 
Pinheiros, Jardim Paulista etc. Vejamos: 
 

 
 
Observam-se áreas privilegiadas e valorizadas no centro-sudoeste do 
município enquanto o extremo sul e demais regiões são preteridas de 
valorização e status econômico. 
 
I. Correto. Pelo que foi exposto é possível concluirmos que o custo da 
moradia em áreas mais valorizadas e a desigualdade social e 
econômica são realmente fatores que determinam a concentração da 
pobreza, submoradias e miséria nas áreas periféricas do sul, Leste e 
do norte do município.  
II. Incorreto. Não é correto dizermos que a favela é definida como 
uma forma de moradia precária por consequência de elevadas taxas 
de analfabetismo e baixos índices de desenvolvimento humano de sua 
população, pois o que leva realmente à favelização é a concentração 
de riqueza por setores abastados e poderosos da sociedade, a 
especulação imobiliária que tira dos pobres o direito à moradia, além 

do crescimento urbano desordenado cada vez mais intenso motivado 
por fluxos migratórios. 
III. Incorreto. Observando os gráficos em quase todas as regiões do 
município, o maior crescimento do número de favelas se deu de 1960 
a 1981, motivado por tudo o que já foi dito no item anterior.  
 
Sendo assim, somente o item (I) é coerente, o que nos permite 
concluir que apenas a alternativa A está correta. 
 

 
 

 QUESTÃO 44   

O período que vai de 1956 a 1967 é considerado como a primeira fase 
da industrialização pesada no Brasil. 

Barjas Negri. Concentração e desconcentração industrial em São Paulo – 1880-
1990. Campinas: Unicamp, 1996. 

 
Sobre as características da industrialização brasileira no período de 
1956 a 1967, é correto afirmar que 
a) houve uma associação entre investimentos no setor estatal e a 
entrada de capital estrangeiro, que propiciaram a instalação de plantas 
produtoras de bens de capital. 
b) a instituição do Plano de Metas, que teve como principal finalidade 
incrementar a incipiente industrialização do Rio de Janeiro e de São 
Paulo, marcou politicamente esse momento do processo. 
c) partiu do Estado Brasileiro, de caráter fortemente centralizador e 
nacionalista, a criação das condições para a nascente indústria têxtil 
que se instalava no país, por meio de diversos incentivos e isenções 
fiscais. 
d) ocorreu a implantação de multinacionais do setor automobilístico, 
que se concentraram em São Paulo, principalmente ao longo do eixo 
da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, em direção a Ribeirão Preto. 
e) se trata de uma fase marcada pela política de “substituição de 
importações”, uma vez que se deu um incremento da indústria 
nacional, pela abundância de mão de obra. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

A questão com certeza causou problemas para os vestibulandos, uma 
vez que muitos estudiosos do assunto consideram a primeira fase da 
industrialização pesada no Brasil a Era Vargas, com a criação da CSN 
(1941, com início das operações em 1946), CVRD (1942) e 
PETROBRAS (1953), três gigantes da indústria de base no Brasil. 
a) Correta (com observações). Houve associação entre o capital 
estatal e estrangeiro com a abertura econômica promovida por JK 
(1956-60), diversificando a produção industrial no país em todos os 
setores (base, capital e bens de consumo). 
b) Incorreta. O Plano de Metas vigorou durante o governo JK (1956-
60), quando São Paulo e Rio de Janeiro já se destacavam como os 
estados de maior produção industrial do país, portanto não tinham 
uma industrialização incipiente. 
c) Incorreta. O Estado brasileiro criava as condições para a 
diversificação da produção industrial do país em todos os setores, e 
não na indústria têxtil, que teve suas origens ainda no século XIX. 
d) Incorreta. A indústria automobilística se concentrou na cidade de 
São Paulo e no ABC paulista. A interiorização vai acontecer somente a 
partir da década de 70, com o processo de desconcentração industrial. 
e) Incorreta. A política de “substituição de importações” vai marcar a 
Era Vargas com a impossibilidade de importações de produtos 
industriais em épocas de crise mundial, como a crise de 29 e a II 
Guerra Mundial, incentivando a indústria nacional desde 1930. 
 

 
 

 QUESTÃO 45   

Em julho de 2016, a Unesco reconheceu o conjunto da Pampulha, 
situado em Belo Horizonte (MG), como patrimônio cultural da 
humanidade, em função de sua importância como exemplar de 
arquitetura moderna. No Brasil, há outros exemplos de patrimônio da 
humanidade reconhecidos pela Unesco. 
O patrimônio da humanidade situado no Brasil, cuja localização, bioma 
e importância estão corretamente identificados, é: 
 

 Patrimônio Localização Bioma Importância 

a) 
Parque Nacional 

do Iguaçu 
Paraná Pampa 

Sítio 
arqueológico 

(pintura 
rupestre) 

b) 
Parque Nacional 

de Monte 
Pascoal 

Pernambuco Caatinga 
Sítio natural 

científico 



 
 

O ELITE RESOLVE FUVEST 1ª FASE 2017 
 

20 
 
 

c) 
Centro Histórico 
de Diamantina 

Goiás Pampa 
Arquitetura 

colonial/barroca 

d) 
Parque Nacional 

Serra da 
Capivara 

Piauí Caatinga 

Sítio 
arqueológico 

(pintura 
rupestre) 

e) 
Ruínas de São 

Miguel das 
Missões 

Santa 
Catarina 

Cerrado 
Arquitetura 

colonial/barroca 

 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. Podemos considerar este item como incorreto, pois o 
Parque de Iguaçu, apesar de ser patrimônio natural da humanidade 
inscrito em 1986 pela ONU, não tem como bioma o Pampa (pradarias 
com estrutura gramínea), e sim um ecossistema de Mata Atlântica de 
Interior. Este possui características arbóreas latifoliadas semicaducas 
(perdem parte das folhas sazonalmente) misturada com espécies 
perenifólias (não perdem nunca as folhas).  
b) Incorreta. O Parque Nacional de Monte Pascoal não tem como 
bioma a caatinga, pois esta é uma vegetação nordestina interiorana 
adaptada à semiaridez. A região que envolve o Parque Nacional de 
Monte Pascoal fica no litoral avistado por Pedro Álvares Cabral no ato 
do descobrimento e é uma região tomada pelo ecossistema da Mata 
Atlântica que possui características arbóreas latifoliadas perenifólias 
(que não perdem nunca as folhas).  
c) Incorreta. O Centro Histórico de Diamantina, apesar de ser 
patrimônio cultural da humanidade inscrito em 1999 pela ONU, ele não 
tem como bioma o Pampa (pradarias apenas com substrato 
gramíneo), e sim um ecossistema de Cerrado que possui 
características arbóreas latifoliadas em conjunto com substratos 
arbustivos e gramíneos, características básicas de uma savana.  
d) Correta. O Parque Nacional Serra da Capivara localiza-se no Piauí 
e é cercado pelo bioma da Caatinga (savanas secas e estepes 
adaptadas a semiaridez do sertão Nordestino). Nele se encontram 
numerosos refúgios incrustrados nas rochas onde se encontram 
pinturas rupestres com mais de 25.000 anos. 
e) Incorreta. As Ruínas de São Miguel das Missões é patrimônio 
cultural da humanidade localizado no Rio Grande do Sul divisa com 
Argentina, por isso a região tem como bioma o Pampa (pradarias com 
estrutura gramínea), e não o ecossistema de Cerrado, que possui 
características arbóreas latifoliadas em conjunto com substratos 
arbustivos e gramíneos, características básicas de uma savana.  
 

 
 

 QUESTÃO 46   

Leia o texto e observe a ilustração. 
 

O Programa de Despoluição da Baía de Guanabara – PDBG – foi 
concebido para melhorar as condições sanitárias e ambientais da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Verifique a distribuição, a 
situação e as fases de operação das Estações de Tratamento de 
Esgoto (ETEs) do PDBG. 
 

 
 

Considerando essas informações, é correto afirmar: 
 

a) A área mais atendida em relação à mitigação da poluição encontra-
se no sudeste da Baía de Guanabara, pois possui maior número de 
estações que atuam em todos os níveis de tratamento de esgoto. 

b) O tratamento do esgoto objetiva a diminuição da poluição das 
águas, poluição essa causada pela introdução de substâncias 
artificiais ou pelo aumento da concentração de substâncias naturais no 
ambiente aquático existente. 
c) A Baía de Guanabara encontra-se ainda poluída, em razão de as 
ETEs existentes reciclarem apenas o lodo proveniente dos dejetos, 
sendo os materiais do nível primário despejados sem tratamento no 
mar. 
d) A elevada concentração de resíduos sólidos despejados na Baía de 
Guanabara, tais como plásticos, latas e óleos, acaba por provocar 
intensa eutrofização das águas, aumentando a taxa de oxigênio 
dissolvido na água. 
e) O tratamento de esgoto existente concentra-se na eliminação dos 
fungos lançados no mar, principalmente aqueles gerados pelos 
dejetos de origem industrial. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

a) Incorreta. Como observado no esquema, a porção localizada no 
sudeste da Baía, ou seja, nos arredores de Niterói possui apenas uma 
estação de tratamento que atua somente no nível primário de 
operação e, portanto, não representa maior eficiência em relação à 
mitigação mencionada. 
b) Correta. Como observado no esquema, as etapas do tratamento 
promovem a separação do lodo, contendo substâncias artificiais ou 
naturais em excesso, possibilitando seu retorno aos rios ou ao mar 
sem grandes prejuízos à dinâmica natural desses ambientes. 
c) Incorreta. O esquema das fases de tratamento do esgoto 
demonstra que no nível primário há um processo de decantação que 
concentra as impurezas na forma de lodo. Posteriormente, esse lodo é 
destinado a aterros ou reciclado/reaproveitado. 
d) Incorreta. Os resíduos mencionados não provocam a eutrofização 
das águas da baía, pois esta é gerada pela proliferação de algas 
devido ao acúmulo excessivo de matéria orgânica em água doce, caso 
não observado na dinâmica da Baía de Guanabara. 
e) Incorreta. Fungos normalmente não são gerados por dejetos 
industriais e não estão adaptados a viver no ambiente em questão. 
Além disso, o processo representado e descrito trata diretamente do 
esgoto e promove a retirada do lodo que contém as impurezas por 
meio de grades, tanques de aeração e decantadores primários e 
secundários. 
 

BIOLOGIA 

 
 

 QUESTÃO 47   

Procurando bem 
Todo mundo tem pereba 
Marca de bexiga ou vacina 
E tem piriri, tem lombriga, tem ameba 
Só a bailarina que não tem 

Edu Lobo e Chico Buarque, Ciranda da bailarina. 
 

A bailarina dos versos não contrai as doenças causadas por dois 
parasitas de importância para a saúde pública: a lombriga (Ascaris 
lumbricoides) e a ameba (Entamoeba histolytica). Todo mundo, porém, 
pode-se prevenir contra essas parasitoses, quando 
a) não nada em lagos em que haja caramujos e possibilidade de 
contaminação com esgoto. 
b) lava muito bem vegetais e frutas antes de ingeri-los crus. 
c) utiliza calçados ao andar sobre solos em que haja possibilidade de 
contaminação com esgoto. 
d) evita picada de artrópodes que transmitem esses parasitas. 
e) não ingere carne bovina ou suína contaminada pelos ovos da 
lombriga e da ameba. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

A ascaridíase, verminose causada pelo verme nematelminto Ascaris 
lumbricoides, tem um ciclo monoxeno no qual o homem é o único 
hospedeiro. A inexistência de hospedeiro intermediário aumenta ainda 
mais as chances de disseminação da doença, pois assim basta a 
presença humana para a transmissão. Na ascaridíase, o indivíduo 
portador da doença tem em seu intestino vários vermes que realizam 
reprodução sexuada e produzem diariamente milhares de ovos que, 
ao serem liberados juntos às fezes, podem contaminar a água e os 
alimentos (ciclo fecal-oral ou oro-fecal), caso o ambiente não disponha 
de condições sanitárias mínimas, como rede de esgoto e tratamento 
de água. Para se evitar a doença, além do tratamento dos doentes e 
saneamento básico, recomenda-se a fervura da água antes de ser 
consumida, bem como uma boa higienização dos alimentos, como a 
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lavagem e mergulho em solução de hipoclorito, entre outros. Na 
amebíase, causada pela Entamoeba histolytica, um protozoário da 
Classe Rhizopoda, a ingestão de água e alimentos contaminados são 
as principais formas de transmissão (também ciclo fecal-oral). Uma 
vez alcançado o intestino, as amebas podem se multiplicar, causar 
inflamações, migrar para tecidos diversos e/ou formar cistos, que são 
estruturas de resistência preparadas para resistir ao ressecamento 
quando liberados no ambiente junto com as fezes do portador. Assim 
como na ascaridíase, evitar o consumo de água e alimentos 
contaminados com os cistos da ameba são medidas eficazes para 
evitar a disseminação da doença e reduzir o número de casos. 

a) Incorreta. Nas duas doenças apresentadas não é necessária a 
presença de hospedeiros intermediários para a disseminação da 
doença. A doença relacionada com caramujos e o contato com água 
contaminado com esgoto é a Esquistossomose, causada pelo verme 
platelminto Schistosoma mansoni e que tem como hospedeiro 
intermediário caramujos do gênero Biomphalaria. Nessa verminose 
os ovos dos vermes, liberados junto às fezes do portador, eclodem e 
liberam formas larvais conhecidas como miracídios, eles penetram o 
caramujo e nele se multiplicam assexuadamente, após um tempo 
outras formas larvais são liberadas na água, as cercarias. Elas se 
deslocam na água procurando a pele humana na qual penetram 
ativamente, iniciando uma nova infestação. Assim sendo, a medida 
proposta nessa alternativa seria efetiva contra a esquistossomose, 
mas não contra a amebíase ou ascaridíase. 
b) Correta. O cuidado com alimentos crus evita a ingestão de cistos 
de ameba e ovos de Ascaris, sendo assim essa prática simples é 
medida profilática relevante no combate a essas parasitoses. 
c) Incorreta. Evitar andar descalço em solo que tenha risco de estar 
contaminado com esgoto poderia ser uma medida efetiva contra a 
Ancilostomose. Nessa verminose a forma larval filarioide do verme 
Ancylostoma duodenale pode penetrar ativamente na pele do 
homem dando início à doença. Nas doenças em questão a infestação 
é passiva, por ingestão oral dos ovos ou cistos de outros parasitas. 
d) Incorreta. Conforme já mencionado, essas doenças não são 
transmitidas por picada de artrópodes, mas por ovos ou cistos 
presentes em água e alimentos contaminados. Uma verminose 
relacionada com a picada de mosquito poderia ser a Filariose ou 
Filaríase, causada pelo verme nematoide Wuchereria bancrofti, na 
qual o mosquito do gênero Culex é o principal transmissor e 
hospedeiro intermediário. Já uma protozoose relacionada com 
artrópodes poderia ser a malária, causada pelo Plasmodium sp. e 
transmitida via picada do mosquito Anopheles darlingi. 
e) Incorreta. Evitar a ingestão de carne pode ser efetiva para 
combater a teníase. Nessa verminose as formas larvais denominadas 
cisticercos dos vermes Taenia solium e Taenia saginata, 
contaminam a carne de suína e bovina, respectivamente.  
 

 
 

 QUESTÃO 48   

A figura representa a estrutura de três populações de plantas 
arbóreas, A, B e C, por meio de pirâmides etárias. O comprimento das 
barras horizontais corresponde ao número de indivíduos da população 
em cada estágio, desde planta recém-germinada (plântula) até planta 
senescente. 

 
A população que apresenta maior risco de extinção, a população que 
está em equilíbrio quanto à perda de indivíduos e a população que 
está começando a se expandir são, respectivamente, 
a) A, B, C. 
b) A, C, B. 
c) B, A, C. 
d) B, C, A. 
e) C, A, B. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

A questão propõe a utilização de um recurso pouco usual em ecologia 
para se analisar populações de plantas, a pirâmide etária. 
Em representações deste tipo é possível perceber o tamanho da 
população, que é diretamente proporcional à largura de cada barra e, 
a partir desta análise, pode-se predizer se uma determinada 
população encontra-se em processo de expansão, equilíbrio, ou 
diminuição do seu tamanho. 
Pirâmides que apresentam pequenas quantidades das formas jovens 
(B) representam populações que estão em processo de diminuição de 
número, uma vez que, havendo poucos indivíduos na fase de plântula, 
provavelmente pouquíssimos chegarão à fase adulta ou senescente, 
possivelmente nenhum. 
A pirâmide intermediária (C) nos mostra uma população em equilíbrio, 
pois é natural que ocorra uma diminuição no tamanho da população, o 
que é mais acentuado em idades mais avançadas. Porém, neste caso, 
os indivíduos mais velhos ainda aparecerão em quantidade razoável. 
Da mesma forma que se faz com pirâmides populacionais, uma 
pirâmide que apresenta formas jovens do organismo analisado em 
grande quantidade (A) encontra-se em expansão, pois um maior 
número destes organismos tende a chegar à fase adulta. 
a) Incorreta. 
b) Incorreta. 
c) Incorreta. 
d) Correta. 
e) Incorreta. 
 

 
 

 QUESTÃO 49   

Nos heredogramas apresentados nas alternativas, ocorrem pessoas 

que têm alterações na formação do esmalte dos dentes (  e ). 
Os heredogramas em que as alterações do esmalte dos dentes têm 
herança ligada ao cromossomo X, dominante e recessiva, estão 
representados, respectivamente, em 

 
 

 
Resolução  Alternativa D 

A questão considera que a alteração na formação do esmalte dos 
dentes possui herança ligada ao cromossomo X (ou ligada ao sexo). 
Ela também considera que o alelo responsável pela alteração no 
esmalte pode ser dominante (XA), ou recessivo (Xa). 
Caso a herança seja ligada ao sexo e dominante, temos dois 
heredogramas possíveis, considerando o pai afetado (XAY) e a mãe 
normal (XaXa), ou o pai normal (XaY) e a mãe afetada (XAXa): 
 
 

Figura1 

 
 

ou 
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Figura 2 

 
 

Como mostra a figura 1, caso o pai seja afetado e a mãe normal, 
todas as filhas do casal serão afetadas. Como o pai possui genótipo 
XAY, ele sempre irá transmitir o alelo XA para suas filhas. Já os filhos 
do sexo masculino sempre serão normais, pois a mãe possui genótipo 
XaXa e, portanto, sempre irá transmitir um alelo Xa para os filhos. 
Devemos lembrar que, para herança ligada ao sexo, os homens 
sempre são hemizigotos, ou seja, possuem apenas um alelo de cada 
gene presente na porção não-homóloga do cromossomo X. 
Como mostra a figura 2, caso a mãe seja afetada e heterozigota 
(XAXa) e o pai seja normal (XaY), existirá 50% de chance dos filhos 
serem afetados e 50% de chance das filhas serem afetadas. Isso 
ocorre porque a mãe pode transmitir o alelo XA, ou o alelo Xa para 
seus filhos homens e mulheres, determinando, ou não, a manifestação 
da alteração genética. 
 

Caso a herança seja ligada ao sexo e recessiva, temos três 
heredogramas possíveis, considerando o pai normal (XAY) e a mãe 
afetada (XaXa), o pai afetado (XaY) e a mãe normal (XAXa), ou ambos 
os pais normais (XAY e XAXa): 
 

Figura 3 

 
 

ou 
 

Figura 4 

 
 

ou 
 

Figura 5 

 
Como mostra a figura 3, caso a mãe seja afetada e o pai normal, 
todos os filhos do casal serão afetados. Como a mãe possui genótipo 
XaXa, ela sempre irá transmitir o alelo Xa para seus filhos, os quais irão 
manifestar a condição. Já as filhas sempre serão normais, pois o pai 
possui genótipo XAY e, portanto, sempre irá transmitir um alelo XA para 
suas filhas. Devemos lembrar que os filhos do sexo masculino nunca 
herdam o cromossomo X do pai, o qual sempre transmite o 
cromossomo Y para seus filhos. 
Como mostra a figura 4, caso o pai seja afetado (XaY) e a mãe seja 
normal e heterozigota (XAXa), existirá 50% de chance dos filhos serem 
afetados e 50% de chance das filhas serem afetadas. Isso ocorre 
porque a mãe pode transmitir o alelo XA ou o alelo Xa para seus filhos 
homens e mulheres, determinando, ou não, a manifestação da 
alteração genética. 
Como mostra a figura 5, caso ambos os pais sejam normais, mas a 
mãe seja heterozigota (XAXa), existirá 50% de chance dos filhos serem 
afetados. Isso ocorre porque a mãe pode transmitir o alelo XA 
(determinando, assim, a manifestação da alteração genética) ou o 
alelo Xa (determinando, assim, o fenótipo normal) para seus filhos 

homens. Já as filhas serão todas normais, homozigotas dominantes 
(XAXA), ou heterozigotas (XAXa). Isso ocorre porque o pai possui 
genótipo XAY e, portanto, sempre irá transmitir o alelo XA para suas 
filhas. 

a) Incorreto. No heredograma da esquerda, as filhas deveriam ser 
todas afetadas e os filhos, todos normais. O heredograma da direita é 
possível, considerando-se a alteração na formação do esmalte dos 
dentes como uma característica de herança recessiva. 
b) Incorreta. No heredograma da esquerda, as filhas deveriam ser 
todas afetadas. O heredograma da direita é possível, considerando-se 
a alteração na formação do esmalte dos dentes como uma 
característica de herança recessiva. 
c) Incorreta. O heredograma da esquerda é possível, considerando-
se a alteração na formação do esmalte dos dentes como uma 
característica de herança dominante. No heredograma da direita as 
filhas deveriam ser todas normais. 
d) Correta. Conforme explicado anteriormente. 
e) Incorreta. No heredograma da esquerda, os filhos do sexo 
masculino deveriam ser todos normais. No heredograma da direita, os 
filhos homens deveriam ser todos afetados. 
 

 
 

 QUESTÃO 50   

Assinale a alternativa que ordena corretamente três novidades 
evolutivas, de acordo com o seu surgimento no processo de evolução 
das plantas terrestres. 
a) Sistema vascular, semente, flor. 
b) Sistema vascular, flor, semente. 
c) Semente, sistema vascular, flor. 
d) Semente, flor, sistema vascular. 
e) Flor, sistema vascular, semente. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

As plantas terrestres surgiram no planeta Terra na figura das briófitas, 
que são as primeiras plantas que se localizam fora da água, apesar de 
ainda normalmente necessitarem de ambientes úmidos e de água na 
forma líquida para a reprodução. Estas plantas não apresentam 
órgãos verdadeiros, nem vasos condutores de seiva. 
O grupo seguinte a surgir foi o das pteridófitas, que são as plantas que 
apresentam vasos condutores de seiva bruta ou inorgânica, 
denominado xilema ou lenho, e elaborada ou orgânica, conhecido 
como floema ou líber, além de órgãos verdadeiros como raiz, caule e 
folhas. Ainda não estão presentes as sementes, flores ou frutos e, 
como as briófitas, ainda dependem da água para sua reprodução pelo 
fato de terem gametas flagelados (anterozoides). 
Ao surgirem no planeta, as gimnospermas trazem como novidade 
evolutiva a semente, que protege o embrião multicelular no seu 
interior, e a reprodução muda significativamente. A água deixa de ser 
o ambiente onde ocorre a fecundação e o grão de pólen elimina a 
necessidade de gametas flagelados, capazes de nadar em busca da 
oosfera na água do ambiente. Nas gimnospermas, a germinação do 
grão de pólen conduz o núcleo espermático dentro do tubo polínico, 
até atingir a oosfera, localizada no megasporófilo do estróbilo 
feminino. 
As angiospermas são as plantas mais desenvolvidas de todas, e 
também as que apresentam maior diversidade e variedade. Estas 
plantas apresentam como novidade evolutiva a flor e o fruto. A flor 
aumenta significativamente as chances de fecundação, além de 
também possibilitar a fecundação cruzada, e o fruto melhora as 
possibilidades de dispersão da semente, permitindo que esta germine 
longe da planta-mãe. 
a) Correta 
b) Incorreta. 
c) Incorreta. 
d) Incorreta. 
e) Incorreta. 
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 QUESTÃO 51   

As moléculas de glicídios produzidas a partir da fotossíntese são 
utilizadas no local da produção ou transportadas, pelo floema, para 
utilização em outras partes da planta; são, ainda, convertidas em 
substância de reserva, que é armazenada. 
Aponte a alternativa que, corretamente, descreve o processo de 
transporte e o local de armazenamento dessas substâncias na planta. 
 

 

 

TRANSPORTE 
 ARMAZENAMENTO 

Entrada no 
floema 

Fluxo no 
floema 

a) transporte ativo unidirecional ↓ 
apenas nos órgãos 
subterrâneos 

b) transporte ativo unidirecional ↓ em todos os órgãos 

c) transporte ativo bidirecional ↑↓ em todos os órgãos 

d) 
transporte 
passivo 

bidirecional ↑↓ em todos os órgãos 

e) 
transporte 
passivo 

unidirecional ↓ 
apenas nos órgãos 
subterrâneos 

 
 

Resolução  Alternativa C 

Os carboidratos são produzidos geralmente nas folhas através do 
processo de fotossíntese. Neste processo, o CO2 e a água são 
utilizados como substratos e, na presença de energia luminosa, 
pigmentos fotossintetizantes, em especial a clorofila, e um complexo 
sistema de enzimas e compartimentos celulares, são finalmente 
convertidos no produto final, a triose gliceraldeído-3-fosfato, que será 
convertida futuramente em sacarose e amido. Via de regra, a folha 
produz o açúcar, consome uma pequena fração, pois suas células 
necessitam de ATP para permanecerem vivas e metabolicamente 
ativas, e o excedente é transportado para outros órgãos da planta, 
tanto para armazenamento, quanto para também manter as células 
destes outros órgãos vivas. 
O lançamento da sacarose no floema ocorre por transporte ativo, e 
recebe o nome de carregamento do floema. Neste processo, ocorre 
pequeno gasto de energia por parte de um transportador de prótons e 
a sacarose é lançada por cotransporte (também chamado de simporte) 
no floema, como mostrado na figura a seguir: 

 
Disponível em: http://uenf.br/cbb/lbt/files/2014/09/Transporte-pelo-Floema-atualizado-

em-20-Fev13.pdf 

O movimento do açúcar é geralmente descendente, ou seja, das 
folhas para a raiz, nos momentos em que a produtividade das folhas 
está elevada, e a maior parte do açúcar está sendo armazenado nas 
raízes e/ou caule. Porém, se a planta passar por um período de baixa 
na produtividade, geralmente ocorrendo em invernos rigorosos, 
podendo ou não apresentar a perda das folhas, a tendência é ocorrer 
a inversão do transporte, ou seja, as reservas passarão a ser 

consumidas para lançar, da mesma maneira que foi feita na folha, o 
açúcar de volta ao floema, que neste caso desloca-se de forma 
ascendente para manter o restante da planta viva, até que as 
condições ambientais sejam adequadas para reiniciar a fase de 
metabolismo mais intenso. 
O armazenamento geralmente é feito em órgãos especializados, como 
o caule da cana-de-açúcar, ou caules e raízes de armazenamento, 
como beterraba, mandioca, cenoura, batata, batata-doce, e muitos 
outros. No entanto, todas as células vivas da planta contém pequenas 
reservas, geralmente em plastos diferenciados chamados 
amiloplastos, para que o uso imediato na geração de ATP possa ser 
possível. 

a) Incorreta. 
b) Incorreta. 
c) Correta. 
d) Incorreta. 
e) Incorreta. 
 

 
 

 QUESTÃO 52   

Os primeiros vertebrados que conquistaram definitivamente o 
ambiente terrestre foram os          I         , que possuem           II          , 
aquisição evolutiva que permitiu o desenvolvimento do embrião fora da 
água. 
Indique a alternativa que completa corretamente essa frase. 
 

 I II 

a) mamíferos anexos extraembrionários 

b) anfíbios ovo com casca impermeável 

c) anfíbios fertilização interna 

d) répteis ovo com casca impermeável 

e) répteis fertilização externa 
 

 
 

Resolução  Alternativa D 

Na evolução dos animais a transição dos vertebrados do ambiente 
aquático para o terrestre foi marcada pelo aparecimento de pulmões, 
mudanças nas formas de excretas, estratégias reprodutivas, formas de 
desenvolvimento e outros aspectos fisiológicos.  
Os anfíbios, embora tenham conquistado o ambiente terrestre, ainda 
guardam características fisiológicas que limitam a colonização desse 
meio e os deixam dependentes de ambientes úmidos, obrigando-os o 
retorno a ambientes aquáticos. Seus pulmões saculiformes, ainda 
pouco eficientes, tornam indispensável a respiração cutânea, 
característica fisiológica limitante na colonização de ambientes mais 
secos, já que a necessidade de manter a superfície corporal úmida é 
uma exigência para a manutenção de uma taxa de difusão gasosa 
adequada para sua sobrevivência. Na maioria das espécies de 
anfíbios a fecundação é externa, ou seja, os gametas masculinos 
encontram os femininos fora do corpo da fêmea, assim um ambiente 
líquido para viabilizar a fecundação é imperativo. Soma-se ainda o ovo 
sem casca e a ausência de âmnio e alantoide, esses dois últimos são 
anexos embrionários indispensáveis à vida terrestre. O 
desenvolvimento indireto, ou seja, com fase larval, também exige o 
ambiente aquático, pois essas excretam amônia e respiram por 
brânquias.  
Por causa dessas características mencionadas a conquista “definitiva” 
mencionada no texto da questão se deu por parte dos Répteis. Esses 
animais possuem pulmões parenquimatosos, com área superficial 
interna, disponível para trocas gasosas, muito maior que a dos 
anfíbios. Tais pulmões dispensam a respiração cutânea, permitindo 
que tenham um tegumento seco, impermeável e compatível com a 
colonização de ambientes secos e áridos. Outras características como 
a fecundação interna e a presença de ovos com casca, que evitam o 
ressecamento dos mesmos, mas que ainda permite o fluxo de gases, 
também são características marcantes do grupo, dispensando o 
retorno desses animais a ambientes úmidos para completarem seus 
ciclos reprodutivos. Soma-se ainda o desenvolvimento direto e a 
existência nesses ovos de anexos como o alantoide, que armazena 
excretas, e o âmnio, uma bolsa líquida que envolve o embrião e cria 
um microambiente líquido propício para seu desenvolvimento. Em 
termos de excretas os répteis também apresentam novidades. São 
uricotélicos, pois eliminam o ácido úrico, uma excreta insolúvel e 
atóxica, característica que dispensa a água como solvente e permite 
grande economia de água.  
a) Incorreta. A o desenvolvimento de características compatíveis com 
o ambiente terrestre se deu primariamente pelos répteis, na história 
evolutiva dos vertebrados os mamíferos surgiram depois, a partir de 
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um ancestral comum reptiliano. Anexos embrionários poderiam 
preencher o espaço II. 
b) Incorreta. Conforme mencionamos inicialmente, os anfíbios não 
possuem características suficientes para garantir uma vida 
exclusivamente terrestre. Ovo com casca impermeável não é 
característica de anfíbios. 
c) Incorreta. Anfíbios não são os conquistadores plenos do ambiente 
terrestre e a fertilização interna não é uma característica presente em 
todos os grupos e, mesmo se fosse, o desenvolvimento continua 
exigindo ambiente aquático. 
d) Correta. Os répteis são os conquistadores definitivos do ambiente 
terrestre, possuem uma série de características ajustadas à 
sobrevivência nesse ambiente, entre elas o ovo com casca 
impermeável, aquisição evolutiva que permitiu o desenvolvimento do 
embrião longe de rios, lagos, poças de água e outros ambientes 
líquidos.  
e) Incorreta. A fertilização externa é uma das características dos 
anfíbios que os torna dependentes do ambiente aquático. 
 

 
 

 QUESTÃO 53   

A reação da pessoa, ao pisar descalça sobre um espinho, é levantar o 
pé imediatamente, ainda antes de perceber que o pé está ferido. 
 

Analise as afirmações: 
 

I. Neurônios sensoriais são ativados, ao se pisar no espinho. 
II. Neurônios motores promovem o movimento coordenado para a 

retirada do pé. 
III. O sistema nervoso autônomo coordena o comportamento descrito. 
 

Está correto o que se afirma em 
 

a) I, II e III. 
b) I e II, apenas. 
c) I, apenas. 
d) II, apenas. 
e) III, apenas. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

No corpo humano, o sistema nervoso pode ser dividido 
anatomicamente em Sistema Nervoso Central (SNC), que é composto 
pelo encéfalo e medula, e Sistema Nervoso Periférico (SNP), que 
consiste nos nervos e gânglios, estruturas e prolongamentos que 
estão fora do SNC. O SNP, por sua vez, pode ser dividido 
funcionalmente em Somático e Autônomo. O primeiro é constituído de 
nervos sensitivos, que levam ao SNC impulsos coletados por células 
sensitivas, e também por nervos motores, que levam impulsos 
oriundos do SNC até a musculatura esquelética, a qual está sob nosso 
controle voluntário. 
O segundo, o Autônomo, é composto totalmente por nervos motores e 
involuntários. Exercem controle sobre órgãos e estruturas, como 
coração, fígado, intestino, glândulas salivares, brônquios e muitos 
outros.  
Quando desejamos movimentar nossos braços ou pernas, impulsos 
nervosos são gerados em neurônios presentes em nosso córtex 
cerebral e, em seguida, são conduzidos até certa altura da medula, 
local de onde partem, via nervo raquidiano, por neurônios motores até 
chegarem em células musculares esqueléticas. Essa cadeia de 
eventos permite o controle voluntário da musculatura e está sendo 
representada no lado A da figura abaixo: 

 
Embora os neurônios motores sejam utilizados predominantemente 
em comportamentos voluntários, existem situações excepcionais nas 
quais tais neurônios são recrutados e utilizados em contrações 
involuntárias da musculatura esquelética. Quando recebemos 
estímulos muito intensos e nocivos o suficiente para resultarem em 
lesões, como é o caso do contato com um espinho ou um objeto muito 
quente, entra em ação um comportamento reflexivo denominado arco 
reflexo. Conforme mostrado no lado B da figura acima, no arco reflexo 
os estímulos nocivos são coletados perifericamente e posteriormente 
conduzidos por um neurônio sensitivo até a medula. Em seguida, via 
neurônio associativo, passam para o neurônio motor que estimula a 
contração da musculatura. Trata-se de uma resposta reflexiva pré-
programada, pouco elaborada e involuntária, controlada por poucos 
neurônios do SNP somático e medula. Mesmo sendo descoordenado, 
tem como valiosa qualidade a velocidade na geração de uma 
resposta, pois dispensa o envolvimento de áreas cerebrais em sua 
geração. A rapidez citada é fundamental para reduzir a extensão do 
dano e, em determinadas situações, podem ser cruciais para a 
sobrevivência do organismo. Mesmo sendo um comportamento 
involuntário, este chega à nossa consciência, bem como a dor é 
percebida assim que neurônios medulares conduzem ao encéfalo 
impulsos nervosos que nos informam do evento ocorrido. A 
consciência e a sensação de dor são posteriores ao comportamento 
reflexivo.  
Portanto, de acordo com a questão, a afirmativa I está correta, pois 
assim que pisamos em um espinho, neurônios sensitivos (ou 
eferentes) são ativados e conduzem um impulso nervoso da periferia 
para o SNC, na região medular.  
A afirmativa II também está correta, pois após o processamento 
medular, neurônios motores (ou eferentes) conduzem o impulso 
nervoso até a musculatura, a qual retira o pé na tentativa de evitar o 
estímulo e prevenir maiores danos. 
Já a afirmativa III está incorreta, o SNP autônomo está relacionado ao 
controle involuntário de órgãos, não sendo envolvido no arco-reflexo 
proposto na questão. 
O fato do arco-reflexo ser involuntário poderia confundir o candidato 
levando-o a considerar como parte do SNP autônomo. Entretanto, 
essa associação não está correta, pois, como pode ser visto na figura, 
tanto no controle voluntário como no involuntário da musculatura 
esquelética, estão envolvidos neurônios motores típicos do SNP 
somático e a diferenciação se deve apenas quanto à situação que 
desencadeia a contração muscular. 
Por estarem corretas apenas as afirmativas I e II, a letra B é a 
correta. 
a) Incorreta. 
b) Correta. 
c) Incorreta. 
d) Incorreta. 
e) Incorreta. 
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 QUESTÃO 54   

O DNA extranuclear (ou seja, de organelas citoplasmáticas) foi obtido 
de células somáticas de três organismos: uma planta, um fungo e um 
animal. 
Na tabela, qual das alternativas cita corretamente a procedência do 
DNA extranuclear obtido desses organismos? 
 

 Planta Fungo Animal 

a) plastos ribossomos 
ribossomos e 
mitocôndrias 

b) 
plastos e 
ribossomos 

plastos e 
ribossomos 

ribossomos 

c) mitocôndrias 
mitocôndrias e 
plastos 

ribossomos e 
mitocôndrias 

d) 
mitocôndrias e 
plastos 

mitocôndrias e 
plastos 

mitocôndrias 

e) 
mitocôndrias e 
plastos 

mitocôndrias mitocôndrias 

 

 
 

Resolução  Alternativa E 

O DNA extranuclear pode ser encontrado em algumas organelas nas 
células eucariotas. A saber: plastos e mitocôndrias. Estas duas 
organelas originaram-se por um mecanismo de endossimbiose. Esta 
hipótese considera que, em um passado muito remoto, um organismo 
procarionte teria se integrado a outro organismo, e ambos passaram a 
conviver e se beneficiar desta associação. O que teria começado 
como mutualismo ou até mesmo como protocooperação levou à 
formação de uma organela totalmente integrada à célula onde está 
localizada, pois atualmente depende inclusive da expressão de alguns 
genes nucleares para a sua função normal. No entanto, ambas as 
organelas nunca perderam a totalidade de seu genoma próprio, e este 
é o DNA extranuclear ao qual a questão se refere. 
Os vegetais apresentam plastos, e também apresentam mitocôndrias, 
pois são organismos respiradores. Os fungos são organismos 
heterótrofos, considerados decompositores, que se alimentam por 
digestão extra-corpórea da matéria orgânica presente no local onde 
estiverem se desenvolvendo. Como também são organismos capazes 
de respiração aeróbica, apresentam mitocôndrias, mas não 
apresentam cloroplastos. Finalmente, os animais, também organismos 
capazes de respiração aeróbica e incapazes de produzir seu próprio 
alimento, apresentam mitocôndrias e não apresentam cloroplastos. 
Assim, no caso das plantas o DNA extranuclear poderia vir de plastos 
e de mitocôndrias; no caso dos fungos e dos animais poderia vir 
apenas das mitocôndrias. 

a) Incorreta. 
b) Incorreta. 
c) Incorreta. 
d) Incorreta. 
e) Correta. 
 

 
 

 QUESTÃO 55   

Recentemente, pesquisadores descobriram, no Brasil, uma larva de 
mosca que se alimenta das presas capturadas por uma planta 
carnívora chamada drósera. Essa planta, além do nitrogênio do solo, 
aproveita o nitrogênio proveniente das presas para a síntese proteica; 
já a síntese de carboidratos ocorre como nas demais plantas. As 
larvas da mosca, por sua vez, alimentam-se dessas mesmas presas 
para obtenção da energia necessária a seus processos vitais. 
 

Com base nessas informações, é correto afirmar que a drósera 
a) e a larva da mosca são heterotróficas; a larva da mosca é um 
decompositor. 
b) e a larva da mosca são autotróficas; a drósera é um produtor. 
c) é heterotrófica e a larva da mosca é autotrófica; a larva da mosca é 
um consumidor. 
d) é autotrófica e a larva da mosca é heterotrófica; a drósera é um 
decompositor. 
e) é autotrófica e a larva da mosca é heterotrófica; a drósera é um 
produtor. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

As plantas carnívoras, como já explicado no enunciado da questão, 
complementam suas necessidades de nitrogênio aprisionando e 
digerindo pequenos animais que caem em suas armadilhas. Porém, 
da mesma forma que a maioria das plantas, fazem fotossíntese, 
produzindo desta maneira o carboidrato de que necessitam. 

No caso descrito, a larva de mosca é uma predadora das presas 
capturadas pela planta drósera. Neste caso, ela aproveita-se do 
trabalho da planta. Como o texto não dá mais detalhes, não fica claro 
se seria um caso de esclavagismo ou de competição interespecífica. 
Em relação ao questionado, a planta é considerada autótrofa, mesmo 
sendo uma predadora. Ela é capaz de fazer fotossíntese, o que a 
classifica como tal, e apenas complementa a oferta de nitrogênio do 
ambiente, que neste caso é baixa, com as presas. Sendo autótrofa, é 
considerada um organismo produtor, que é a base de uma cadeia 
alimentar. 
A larva de mosca é uma predadora, e sendo um animal, só pode ser 
heterótrofa. 

a) Incorreta. 
b) Incorreta. 
c) Incorreta. 
d) Incorreta. 
e) Correta. 
 

 
 

 QUESTÃO 56   

O esquema representa, de maneira simplificada, a circulação 
sanguínea em peixes. 
 

 
 

Pode-se afirmar corretamente que, nos peixes, 
a) o coração recebe somente sangue pobre em oxigênio. 
b) ocorre mistura de sangue pobre e de sangue rico em oxigênio, 
como nos répteis. 
c) o sangue mantém constante a concentração de gases ao longo do 
percurso. 
d) a circulação é dupla, como ocorre em todos os demais vertebrados. 
e) o sistema circulatório é aberto, pois o sangue tem contato direto 
com as brânquias. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

Os peixes são vertebrados que possuem circulação fechada, 
completa e simples. Seu sistema circulatório pode ser representado 
como na figura abaixo, na qual a cor vermelha representa o sangue 
arterial (rico em oxigênio) e a cor azul representa o sangue venoso 
(pobre em oxigênio): 

 
Fonte: http://www.bbc.co.uk/education/guides/zg2xxnb/revision/4 (adaptado). 

a) Correta. Como podemos observar pela figura acima, o coração dos 
peixes possui somente duas cavidades: um átrio e um ventrículo. O 
sangue que chega ao átrio, proveniente dos capilares sistêmicos, é 
venoso, pois ele deixou a maior parte de seu oxigênio nos tecidos que 
foram irrigados. Esse sangue então passa para o ventrículo, que o 
bombeia para as brânquias para ser oxigenado. Portanto, o coração 
dos peixes recebe e bombeia somente sangue pobre em oxigênio. 
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b) Incorreta. Nos répteis não-crocodilianos, o coração apresenta três 
cavidades: dois átrios e um ventrículo. O sangue venoso (pobre em 
oxigênio), proveniente dos capilares sistêmicos, chega ao átrio direito, 
enquanto o sangue arterial (rico em oxigênio), proveniente dos 
capilares pulmonares, chega ao átrio esquerdo. Ambos os átrios 
esvaziam seu conteúdo no único ventrículo cardíaco, resultando, 
assim, na mistura entre sangue arterial e venoso. Portanto, o sistema 
circulatório dos répteis não-crocodilianos é classificado como 
incompleto, devido à mistura de sangue que ocorre no ventrículo. Os 
peixes, entretanto, como possuem apenas um átrio, apresentam 
circulação completa, na qual não ocorre mistura de sangue venoso e 
arterial (como mostrado na figura acima). 
c) Incorreta. Em qualquer sistema circulatório, seja ele de 
vertebrados, ou de invertebrados, o sangue nunca mantém constante 
a concentração de gases ao longo de seu percurso (excetuando-se 
alguns artrópodes, como insetos, nos quais o sistema circulatório não 
transporta gases respiratórios). Como uma das funções do sangue é 
transportar oxigênio (O2) e gás carbônico (CO2), as concentrações 
dessas moléculas mudam conforme esse tecido percorre órgãos que 
realizam as trocas gasosas (onde aumenta a concentração de O2 e 
diminui a de CO2) e tecidos corporais (onde diminui a concentração de 
O2 e aumenta a de CO2). 
d) Incorreta. Em anfíbios, répteis, aves e mamíferos, a circulação é 
dupla. Isso significa que o sangue percorre dois circuitos diferentes, 
passando duas vezes pelo coração. No circuito pulmonar (ou 
pulmocutâneo, no caso dos anfíbios), o sangue é bombeado pelo 
ventrículo até os órgãos que realizam as trocas gasosas, retornando, 
rico em oxigênio, ao coração. No circuito sistêmico, o sangue é 
bombeado pelo ventrículo para todos os tecidos e órgãos do corpo, 
retornando, pobre em oxigênio, também ao coração. Diferentemente 
do que ocorre em tetrápodes, os peixes possuem circulação simples: 
o sangue percorre apenas um circuito, que envolve sua passagem 
pelos órgãos que realizam as trocas gasosas e, em seguida (sem 
retornar ao coração), pelos tecidos corporais (como mostrado na figura 
acima). 
e) Incorreta. Em todos os vertebrados (e também em anelídeos e 
cefalópodes), o sistema circulatório é fechado, ou seja, o fluido 
circulante sempre se encontra confinado aos vasos sanguíneos, sendo 
chamado de sangue. Já nos animais que apresentam sistema 
circulatório aberto (como a maioria dos moluscos e artrópodes), o 
fluido circulante ora se encontra no interior dos vasos sanguíneos, ora 
se encontra fora deles, banhando diretamente os tecidos. Neste caso, 
o fluido circulante é chamado de hemolinfa, já que não há diferença 
entre esse fluido e o fluido intersticial. 
 

FÍSICA 

 
 

 QUESTÃO 57   

Um elevador sobe verticalmente com velocidade constante v0, e, em 
um dado instante de tempo t0, um parafuso desprende-se do teto. O 
gráfico que melhor representa, em função do tempo t, o módulo da 
velocidade v desse parafuso m relação ao chão do elevador é 
a)  

 
b)  

 
 
 

c) 

 
d) 

 
e) 

 
 

 
 

Resolução  Alternativa E   Alternativa E 

Devemos observar, inicialmente, que é pedido a velocidade do 
parafuso em relação ao chão do elevador. Nesse caso, entre os 
instantes 0 e t0, o parafuso está em preso no teto do elevador, assim 
em relação ao chão a sua velocidade é nula para esse intervalo de 
tempo. 
A partir do instante t0, o parafuso se desprende do teto passando a 
descrever uma queda livre com a velocidade variando com o tempo 
obedecendo a seguinte relação: 
 

  0V V a t  , com 0 0V  e  a g , 
 

Como estamos interessados no comportamento do módulo da 
velocidade, ficamos com; 
 

 V g t  

 

Com isso, a partir do instante t0, o módulo da velocidade aumenta 
linearmente com o tempo, sendo o gráfico uma reta. 
 

 
 

 QUESTÃO 58   

A figura foi obtida em uma câmara de nuvens, equipamento que 
registra trajetórias deixadas por partículas eletricamente carregadas. 
Na figura, são mostradas as trajetórias dos produtos do decaimento de 

um isótopo do hélio ( 6

2He ) em repouso: um elétron (e-) e um isótopo 

de lítio ( 6

1Li ), bem como suas respectivas quantidades de movimento 

linear, no instante do decaimento, representadas, em escala, pelas 

setas. Uma terceira partícula, denominada antineutrino ( v , carga 

zero), é também produzida nesse processo. 

Note e adote: 
Os gráficos se referem ao movimento do parafuso antes que ele 
atinja o chão do elevador. 



 
 

O ELITE RESOLVE FUVEST 1ª FASE 2017 
 

27 
 
 

 
O vetor que melhor representa a direção e o sentido da quantidade de 
movimento do antineutrino é 

a)  

 

b)  
 

c)  
 

d)  

 

e)  

 
 

 
 

Resolução  Alternativa D 

O decaimento é um evento que ocorre sem a presença de uma força 
externa, nesse sentido podemos interpretar como sendo um Sistema 
Isolado, obedecendo a conservação da quantidade de movimento. 

 

Antes DepoisQ Q
 

   

He Li e vQ Q Q Q
   

    
 

Como o Isótopo de Hélio está inicialmente em repouso, temos: 
 

0 Li e vQ Q Q
  

     

 
v Li eQ Q Q

  

    
 

Ou seja, o vetor quantidade de movimento do antineutrino tem 
sentido oposto ao vetor que representa a soma dos vetores 
quantidade de movimento do Lítio e do elétron. Representamos essa 
soma abaixo. 

 
 

 
 QUESTÃO 59   

Objetos em queda sofrem os efeitos da resistência do ar, a qual 
exerce uma força que se opõe ao movimento desses objetos, de tal 
modo que, após um certo tempo, eles passam a se mover com 
velocidade constante. Para uma partícula de poeira no ar, caindo 

verticalmente, essa força pode ser aproximada por 
aF bv  , sendo 

v  a velocidade da partícula de poeira e b uma constante positiva. O 
gráfico mostra o comportamento do módulo da força resultante sobre a 

partícula, 
RF , como função de v , o módulo de v . 

 
O valor da constante b, em unidades de N∙s/m, é 
a) 1,0 x 10-14 
b) 1,5 x 10-14 
c) 3,0 x 10-14 
d) 1,0 x 10-10 
e) 3,0 x 10-10 

 
 

Resolução  Alternativa E 

A partícula de poeira, ao cair, fica sujeita a ação de duas forças: o seu 

peso ( P


) e a força de resistência do ar (
ArF


), como na figura abaixo 

 

Assim, a força resultante (
RF


) sobre essa partícula é a diferença entre 

o Seu peso e a força de resistência do ar: 
 

R arF P F    

RF P b v    

 
Do gráfico, da força resultante em função da Velocidade e da equação 
acima obtemos: 
 
1. Para velocidade nula 

0v  
RF P   

143 10 NP    

 
2. Para resultante nula 

0RF    

0P b v     
14

4

3 10

1 10

P
b

v






  


 

103 10  N s/mb     

 

 
 

 QUESTÃO 60   

Helena, cuja massa é 50 kg, pratica o esporte radical bungee jumping. 
Em um treino, ela se solta da beirada de um viaduto, com velocidade 
inicial nula, presa a uma faixa elástica de comprimento natural 
L0 = 15 m e constante elástica k = 250 N/m. Quando a faixa está 
esticada 10 m além de seu comprimento natural, o módulo da 
velocidade de Helena é 
 

a) 0 m/s 
b) 5 m/s 
c) 10 m/s 
d) 15 m/s 
e) 20 m/s. 
 



ArF   



P   
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Resolução  Alternativa A 

Adotando o referencial para cálculo da energia potencial gravitacional 
no ponto onde pretendemos calcular a velocidade, e considerando o 
sistema conservativo, temos: 
 

 
 

Inicial FinalMec MecE E   

2 2

2 2

k x m v
m g h

 
      

2 2250 10 50
50 10 25

2 2

v 
      

212500 12500 25 v     

0 m/sv   

 

 
 

 QUESTÃO 61   

As figuras representam arranjos de fios longos, retilíneos, paralelos e 
percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade. Os fios 
estão orientados perpendicularmente ao plano desta página e 
dispostos segundo os vértices de um quadrado. A única diferença 
entre os arranjos está no sentido das correntes: os fios são percorridos 

por correntes que entram ( ) ou saem ( ) do plano da página. 
 

 
 

O campo magnético total é nulo no centro do quadrado apenas em 
a) I. 
b) II. 
c) I e II. 
d) II e III. 
e) III e IV. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

Pala regra da mão direita (o dedão aponta no sentido da corrente e a 
mão gira no sentido do campo magnético formado pelo fio), temos os 
seguintes perfis para o campo magnético produzido pelas correntes 
quando sai e quando entra no plano do papel, respectivamente: 
 

 
 

Podemos determinar a direção do campo magnético em um ponto pela 
reta tangente à linha do campo magnético no ponto de interesse, 
como ilustrado a seguir (campo magnético em um ponto P): 
 

 
 

Agora podemos determinar a direção do campo magnético no centro 
dos quadrados em cada caso. 
Começando pela primeira figura: 
 

I 

 
 

Os campos representados na figura são produzidos no centro do 
quadrado, entretanto foram representados próximos aos fios que os 
produziram para ficar mais claro. Somando estes vetores, vemos que 
a resultante desta soma não é nula: 
 

 
 

Fazendo o mesmo para as demais figuras: 
 

II 

 
 

Portanto II produz campo nulo. 
 
 

III 

 
 

Portanto III produz campo nulo. 
 
 

IV 

 
 

Este último não produz campo nulo. Portanto a resposta é a alternativa 
D. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Note e adote: 
Aceleração da gravidade: 10 m/s2. 
A faixa é perfeitamente elástica; sua massa e efeitos dissipativos 
devem ser ignorados. 

v0 = 0 

Referencial 

v 

15 m 

10 m 

25 m 

INÍCIO 

FIM 
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 QUESTÃO 62   

Na bateria de um telefone celular e em seu carregador, estão 
registradas as seguintes especificações: 

 
Com a bateria sendo carregada em uma rede de 127 V, a potência 
máxima que o carregador pode fornecer e a carga máxima que pode 
ser armazenada na bateria são, respectivamente, próximas de 
a) 25,4 W e 5940 C. 
b) 25,4 W e 4,8 C. 
c) 6,5W e 21960 C. 
d) 6,5W e 5940 C. 
e) 6,1W e 4,8 C. 
 

 
 

Resolução  Alternativa D 

A potência de saída é calculada pelo produto da tensão de saída pela 
corrente de saída: 

saída saída saídaP U i   5 1,3 6,5 WsaídaP     

 
A carga é dada no enunciado: 

1650 mAhQ    

Basta convertê-la para coulomb: 

31650 1650m 10h 3600A  
J

s
sQ       

5940 CQ    

 

 
 

 QUESTÃO 63   

A figura representa uma onda harmônica transversal, que se propaga 
no sentido positivo do eixo x, em dois instantes de tempo: t = 3 s (linha 
cheia) e t = 7 s (linha tracejada). 

 
Dentre as alternativas, a que pode corresponder à velocidade de 
propagação dessa onda é 
a) 0,14 m/s 
b) 0,25 m/s 
c) 0,33 m/s 
d) 1,00 m/s 
e) 2,00 m/s 

 
 

Resolução  Alternativa B 

Pela figura do enunciado, vemos que a distância que a onda percorre, 
supondo que esta distância seja menor que um comprimento de onda, 

é 1mS  . 

 
Como para percorrer esta distância foi um tempo 7 3 4 st    , 

então a velocidade da onda será: 

1

4

S
v

t


  


 

0,25 m/sv   

 
Obs: como um caso geral, caso em que a onda percorre uma 
distância maior que um comprimento de onda, podemos escrever que 

1 4 1S n n        

Sendo n um número inteiro que corresponde à quantos comprimentos 

de onda a onda teria percorrido a mais que o S  indicado na figura 

acima (n = 0, 1, 2, ...). Portanto a velocidade seria: 

 
4 1

0,25  m/s
4

n
v n


     

Note que a única resposta possível é para n = 0. 
 

 
 

 QUESTÃO 64   

Reatores nucleares não são exclusivamente criações humanas. No 
período pré-cambriano, funcionou na região de Oklo, África, durante 
centenas de milhares de anos, um reator nuclear natural, tendo como 
combustível um isótopo do urânio. 
Para que tal reator nuclear natural pudesse funcionar, seria necessário 
que a razão entre a quantidade do isótopo físsil (235U) e a do urânio 
238U fosse cerca de 3%. Esse é o enriquecimento utilizado na maioria 
dos reatores nucleares, refrigerados a água, desenvolvidos pelo 
homem. 
O 235U decai mais rapidamente que o 238U; na Terra, atualmente, a 
fração do isótopo 235U, em relação ao 238U, é cerca de 0,7%. Com 
base nessas informações e nos dados fornecidos, pode-se estimar 
que o reator natural tenha estado em operação há 

a) 1,2  107 anos. 

b) 1,6  108 anos. 

c) 2,0  109 anos. 

d) 2,4  1010 anos. 

e) 2,8  1011 anos. 
 

Note e adote: 

 ( ) 0 10 tM t M  , ( )M t  é a massa de um isótopo radioativo no 

instante t. 

 descreve a probabilidade de desintegração por unidade de tempo. 

Para o 238U, 238 ≈ 0,8  1010 ano1. 

Para o 235U, 235 ≈ 4,0  1010 ano1. 

 
10 0,23 0,64 log  

 

 
 

Resolução  Alternativa C 

Dados do enunciado: 
 

235 inicial 238 inicial

235 238

0,03

0,007

M M

M M

 


 

 

 

Sendo 
235 inicialM , 

238 inicialM , 
235M  e 

238M  as massas, respectivamente, 

inicial do urânio 235, inicial do urânio 238, atual do urânio 235 e atual 
do urânio 238. 
Usando a equação dada no enunciado, temos: 
 

238

235

238 238 inicial

235 235 inicial

10

10

t

t

M M

M M





  


 

 

 

Substituindo estas equações no sistema de cima, dividindo a equação 
de baixo pela de cima e substituindo os dados do enunciado, temos: 
 

Note e adote: 
AC: corrente alternada; 
DC: corrente contínua. 
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235 238

235 inicial 238 inicial

235 inicial 238 inicial

0,03

10 0,007 10t t

M M

M M 

 


   

 

235 238
0,007

10 10
0,03

t t 
    

238 235( )0,23 10 t 
   

103,2 100,23 10 t    
 

Aplicando a função log em ambos os lados da equação, usando o 
dado do “Note e adote” e usando suas propriedades, temos: 
 

 103,2 10log(0,23) log 10 t    

100,64 3,2 10 t      

92 10 anost    

 

 
 

 QUESTÃO 65   

Em uma aula de laboratório de física, utilizando-se o arranjo 
experimental esquematizado na figura, foi medido o índice de refração 
de um material sintético chamado poliestireno. Nessa experiência, 
radiação eletromagnética, proveniente de um gerador de micro-ondas, 
propaga-se no ar e incide perpendicularmente em um dos lados de um 
bloco de poliestireno, cuja seção reta é um triângulo retângulo, que 
tem um dos ângulos medindo 25º, conforme a figura. Um detetor de 
micro-ondas indica que a radiação eletromagnética sai do bloco 
propagando-se no ar em uma direção que forma um ângulo de 15º 
com a de incidência. 

 
 
A partir desse resultado, conclui-se que o índice de refração do 
poliestireno em relação ao ar para essa micro-onda é, 
aproximadamente, 
a) 1,3 
b) 1,5 
c) 1,7 
d) 2,0 
e) 2,2 
 

 
 

Resolução  Alternativa B 

A figura abaixo ilustra a situação descrita pelo enunciado. 
 

 
 

Por semelhança de triângulos, concluímos que o ângulo de incidência 
é de 25º (ângulo entre raio incidente e a reta normal, desenhada em 
verde na figura acima). Sabendo que o desvio angular é de 15º, então 
podemos, facilmente, verificar que o ângulo de refração é de 40º 
(ângulo entre o raio emergente e a reta normal). 
 

Sabendo os ângulos de incidência e refração, basta usarmos a lei de 
Snell-Descartes para encontrarmos o índice de refração do 
poliestireno. 
 

   ˆ ˆsin sinpoliestireno arn i n r        sin 25º 1 sin 40ºpoliestirenon      

0,6

0,4
poliestirenon   1,5poliestirenon   

 

 
 

 QUESTÃO 66   

No início do século XX, Pierre Curie e colaboradores, em uma 
experiência para determinar características do recém-descoberto 
elemento químico rádio, colocaram uma pequena quantidade desse 
material em um calorímetro e verificaram que 1,30 grama de água 
líquida ia do ponto de congelamento ao ponto de ebulição em uma 
hora. A potência média liberada pelo rádio nesse período de tempo foi, 
aproximadamente, 
 

a) 0,06 W 
b) 0,10 W 
c) 0,14W 
d) 0,18 W 
e) 0,22 W 
 

 
 

Resolução  Alternativa C 

Supondo uma situação ideal, podemos dizer que toda energia 
fornecida para o aquecimento da água veio do elemento Ra e que 
toda energia liberada pelo Rádio foi absorvida pela água, ou seja, 
trata-se de uma situação com rendimento de 100%. 
 

A energia necessária para o aquecimento de 1,3 g de água de 0ºC a 
100ºC é dada por 
 

Q m c     1,3 1 100Q     130 calQ    

520 JQ   
 

Assumindo que toda essa energia veio do Rádio e sabendo que o 
experimento durou 1 h temos que a potência média liberada por ele é 
dada por 
 

Q
P

t
 


 
520

3600
P   0,14WP   

 

 
 

 QUESTÃO 67   

Um objeto metálico, X, eletricamente isolado, tem carga negativa 
5,0 x 10–12 C. Um segundo objeto metálico, Y, neutro, mantido em 
contato com a Terra, é aproximado do primeiro e ocorre uma faísca 
entre ambos, sem que eles se toquem. A duração da faísca é 0,5 s e 
sua intensidade é 10–11 A. No final desse processo, as cargas elétricas 
totais dos objetos X e Y são, respectivamente, 
 

a) zero e zero. 
b) zero e – 5,0 x 10–12 C. 
c) – 2,5 x 10–12 C e – 2,5x 10–12 C. 
d) – 2,5 x 10–12 C e + 2,5x 10–12 C. 
e) + 5,0 x 10–12 C e zero. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

A figura abaixo ilustra a situação descrita no enunciado. Note que a 
carga do objeto Y deverá ser nula, já que este permanece aterrado 
todo o tempo, isso já nos permite eliminar as alternativas B, C e D. 
 

25º 

25º 15º 

25º 
n 

Note e adote: 
Índice de refração do ar: 1,0 
sen 15º ≈ 0,3 
sen 25º ≈ 0,4 
sen 40º ≈ 0,6 

Note e adote: 
Calor específico da água: 1 cal/(g∙ºC) 
1 cal = 4 J 
Temperatura de congelamento da água: 0 ºC 
Temperatura de ebulição da água: 100 ºC 
Considere que toda a energia emitida pelo rádio foi absorvida 
pela água e empregada exclusivamente para elevar sua 
temperatura. 
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A carga transferida do objeto X (carregado) para o objeto Y (neutro) é 
dada por 
 

Q i t     

110,5 10Q     

125 10 CQ    
 

Então o corpo X liberou toda a carga que tinha em excesso para o 
Corpo Y. No entanto o corpo Y está aterrado e todo o excesso de 
carga que recebe é transferido para a terra. Sendo assim os dois 
condutores estarão neutros (carga nula) no fim do experimento. 
 

 
 

 QUESTÃO 68   

Na estratosfera, há um ciclo constante de criação e destruição do 
ozônio. A equação que representa a destruição do ozônio pela ação 
da luz ultravioleta solar (UV) é 

 

3 2

UV

O O O   

O gráfico representa a energia potencial de ligação entre um dos 
átomos de oxigênio que constitui a molécula de O3 e os outros dois, 
como função da distância de separação r. 

 
A frequência dos fótons da luz ultravioleta que corresponde à energia 
de quebra de uma ligação da molécula de ozônio para formar uma 
molécula de O2 e um átomo de oxigênio é, aproximadamente, 
 

a) 1x1015 Hz 
b) 2x1015 Hz 
c) 3x1015 Hz 
d) 4x1015 Hz 
e) 5x1015 Hz 
 

Note e adote: 
E = hf 
E é a energia do fóton. 
f é a frequência da luz. 
Constante de Planck, h = 6 x 10-34 J_s 

 

 
 

Resolução  Alternativa A 

A formação de uma molécula constituída por n átomos ocorre devido a 
força elétrica entre eles. Sendo cada átomo formado por uma 
eletrosfera (negativa) e por um núcleo (positivo), teremos forças de 
atração e repulsão entre os átomos. Pelo princípio da superposição 
podemos analisar a interação par a par dos átomos e por fim encontrar 
a interação total do sistema sobre si mesmo. 
O esquema a seguir ajuda a entender quando ocorrem forças de 
atração e repulsão 
 
 

Interação Tipo de força 

Núcleo – Núcleo  Repulsão 

Núcleo – Eletrosfera Atração 

Eletrosfera - Eletrosfera Repulsão 
 

Em vez de estudarmos as forças sobre cada átomo, é comum 
estudarmos a energia potencial de cada um, isso é vantajoso pelo fato 
de a energia ser uma grandeza escalar (diferente da força que é 
vetorial). Encontrar a energia potencial de um sistema de 3 átomos 
não é uma tarefa trivial, e está fora do escopo do ensino médio, sendo 
assim iremos nos restringir à análise do gráfico fornecido pelo 
enunciado. 
 

 
 

Este gráfico representa a energia potencial de um átomo de oxigênio 
em função de sua distância em relação ao centro de massa do outro 
par de oxigênio contido na molécula de Ozônio. 
Agora, é muito importante, que consigamos analisar que tipo de força 
(atrativa ou repulsiva) atua sobre o átomo de acordo com o gráfico 
fornecido.  Para isso vamos usar o princípio que diz que um sistema 
físico isolado sempre tende para a situação de menor energia. 

Quando o átomo de oxigênio está na posição 101,25 10 mr    ele está 

na posição de menor energia possível, portanto está em equilíbrio.  
Se o átomo estive à esquerda dessa posição, ou seja 

101,25 10 mr   , então ele será “empurrado” de volta a posição de 

equilíbrio, o que significa que ele será repelido pelo resto do conjunto.  
Se o átomo estiver à direita do ponto de equilíbrio, ou seja 

101,25 10 mr    ele será “puxado” de volta para a posição de 

equilíbrio, o que siginifica que ele será atraído pelo resto do conjunto. 
Vamos resumir essas informações: 
 

Distância (m) Tipo de força 
101,25 10r     Repulsão 

101,25 10r     Força resultante nula 

101,5 10r    Atração 

 

Agora note que se o átomo estiver distante do resto do conjunto, ou 

seja, a uma distância maior do que 103,5 10 m então ele “não sabe 

mais” que existe um ponto de energia mínima, ele está numa região 
de energia constante e igual a zero. De fato, podemos dizer que este 
átomo está tão longe do resto do conjunto que a interação eletrostática 
não existe mais, sendo assim dizemos que o átomo está livre. 
Dito isso podemos dizer que para romper a molécula de Ozônio, 
liberando um átomo de oxigênio, devemos tirar ele da posição de 

equilíbrio, na qual sua energia potencial é 196 10 JU    , para uma 

posição maior do que 103,5 10 m  , onde sua energia potencial é nula 

(região onde o átomo está livre).  
Sendo assim a menor energia necessária para romper a molécula de 
Ozônio é  
 

 19 190 6 10 6 10 JU          

 

Agora, supondo que 1 (um) fóton é responsável pela quebra de 1 

(uma) molécula, então a energia desse fóton deve ser de 196 10 J .  

Finalmente para encontrar a energia do fóton contido no feixe de luz 
UV para a quebra do Ozônio temos 
 

E h   19 346 10 6 10     
19

34

6 10

6 10






  


 

151 10 Hz    
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QUÍMICA 

 
 

 QUESTÃO 69   

Dependendo do pH do solo, os nutrientes nele existentes podem 
sofrer transformações químicas que dificultam sua absorção pelas 
plantas. O quadro mostra algumas dessas transformações, em função 
do pH do solo. 

 
 

Para que o solo possa fornecer todos os elementos citados na tabela, 
o seu pH deverá estar entre 
a) 4 e 6. 
b) 4 e 8. 
c) 6 e 7. 
d) 6 e 11. 
e) 8,5 e 11. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

a) Incorreta. Entre os pH 4 e 6, os fosfatos de ferro e de alumínio são 
poucos solúveis em água, o que dificulta a absorção do fósforo e, além 
disso, ocorre a redução dos íons nitrato a íons amônio, o que dificulta 
a absorção do nitrogênio. 

b) Incorreta. Entre os pH 4 e 8, além dos fosfatos pouco solúveis e 

do nitrogênio na forma de amônio, teremos a formação do hidróxido de 
zinco pouco solúvel 
c) Correta. Pela tabela proposta percebe-se que a faixa de pH em que 
não ocorre nenhuma restrição a absorção dos diferentes elementos é 
entre os pH 6 e 7, onde eles estão em uma forma solúvel. 

d) Incorreta. Entre os pH 6 e 11, o fosfato de cálcio, o carbonato de 
magnésio e o hidróxido de zinco são poucos solúveis. 

e) Incorreta. Entre os pH 8,5 e 11, novamente teremos o fosfato de 
cálcio, o carbonato de magnésio e o hidróxido de zinco são poucos 
solúveis. 
 

 
 

 QUESTÃO 70   

Em ambientes naturais e na presença de água e gás oxigênio, a pirita, 
um mineral composto principalmente por dissulfeto de ferro (FeS2), 
sofre processos de intemperismo, o que envolve transformações 
químicas que acontecem ao longo do tempo. 
Um desses processos pode ser descrito pelas transformações 
sucessivas, representadas pelas seguintes equações químicas: 
 

2 FeS2(s) + 7 O2 (g) + 2 H2O (l) → 2 Fe2+ (aq) + 4 2-

4SO (aq) + 4 H+ (aq) 

2 Fe2+ (aq) + ½ O2 (g) + 2 H+ (aq) → 2 Fe3+ (aq) + H2O (l)  
2 Fe3+ (aq) + 6 H2O (l) → 2 Fe(OH)3 (s) + 6 H+ (aq) 
 

Considerando a equação química que representa a transformação 
global desse processo, as lacunas da frase “No intemperismo sofrido 
pela pirita, a razão entre as quantidades de matéria do FeS2 (s) e do 
O2 (g) é __________, e, durante o processo, o pH do solo 
__________” podem ser corretamente preenchidas por 
a) 1/4; diminui. 
b) 1/4; não se altera. 
c) 2/15; aumenta. 
d) 4/15; diminui. 
e) 4/15; não se altera. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

A pirita (FeS2) é um mineral que submetido ao intemperismo, na 
presença de água e oxigênio, apresenta  as seguintes equações 
químicas: 

 

2

2 2 22 ( ) 7 ( ) 2 ( ) 2 ( )FeS s O g H O Fe aq   2

4

2

4 ( ) 4 ( )

2 ( )

SO aq H aq

Fe aq

 



 

3

2

1
( ) 2 ( ) 2 ( )

2
O g H aq Fe aq    2

3

( )

2 ( )

H O

Fe aq

 

2 3

2

2 2 2 3 4

6 ( ) 2 ( ) ( ) 6 ( )

___________________________________________________________________

15
. lo : 2 ( ) ( ) 7 ( ) 2 ( ) ( ) 4 ( ) 8 ( )

2

H O Fe OH s H aq

Eq G bal FeS s O g H O Fe OH s SO aq H aq



 

  

    

A proporção, em quantidade de matéria (n), entre a pirita (FeS2) com 
oxigênio (O2) é a seguinte: 
 

 

 
2

2

2 4

15 15

2

n FeS mols

n O
mols

   

 

Na análise da equação global observa-se a liberação de H+(aq), o que 
deve aumentar a concentração de H+(aq) em solução, provocando 
uma diminuição do pH como indicado na expressão do potencial 
hidrogeniônico (pH): pH = – log [H+].    

 
 

 QUESTÃO 71   

Um estudante realizou um experimento para avaliar a reatividade dos 
metais Pb, Zn e Fe. Para isso, mergulhou, em separado, uma pequena 
placa de cada um desses metais em cada uma das soluções aquosas 
dos nitratos de chumbo, de zinco e de ferro. Com suas observações, 
elaborou a seguinte tabela, em que (sim) significa formação de sólido 
sobre a placa e (não) significa nenhuma evidência dessa formação: 

Solução 
Metal 

Pb Zn Fe 

Pb(NO3)2 (aq) (não) (sim) (sim) 
Zn(NO3)2 (aq) (não) (não) (não) 
Fe(NO3)2 (aq) (não) (sim) (não) 

 
A seguir, montou três diferentes pilhas galvânicas, conforme 
esquematizado. 

 
Nessas três montagens, o conteúdo do béquer I era uma solução 
aquosa de CuSO4 de mesma concentração, e essa solução era 
renovada na construção de cada pilha. O eletrodo onde ocorria a 
redução (ganho de elétrons) era o formado pela placa de cobre 
mergulhada em CuSO4 (aq). Em cada uma das três pilhas, o 
estudante utilizou, no béquer II, uma placa de um dos metais X (Pb, Zn 
ou Fe), mergulhada na solução aquosa de seu respectivo nitrato. 
 

O estudante mediu a força eletromotriz das pilhas, obtendo os valores: 
0,44 V; 0,75 V e 1,07 V. 
A atribuição correta desses valores de força eletromotriz a cada uma 
das pilhas, de acordo com a reatividade dos metais testados, deve ser 
 

 
Metal X 

Pb Zn Fe 

a) 0,44 1,07 0,75 

b) 0,44 0,75 1,07 

c) 0,75 0,44 1,07 

d) 0,75 1,07 0,44 

e) 1,7 0,44 0,75 
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Resolução  Alternativa A 

Na pilha proposta, o metal X se oxida (ânodo) e o cobre (II) se reduz 
(cátodo): 
 

 E0(V) Reação 
2    2         X X e      2E oxid X X   oxidação 

2 02  Cu e Cu      2 0 0,34 E red Cu Cu V    redução 

2 0 2 X Cu Cu X      0,34 E oxid fem  global 

 
Então, quanto maior o potencial de oxidação de X, maior será a força 
eletromotriz (fem) da pilha. 
 
Como o Zn0 e o Fe0 reagem com o Pb+2, estes devem possuir um 
maior potencial de oxidação do que o chumbo.  
Como o Zn0 reage com o Fe+2, ele deve possuir um maior potencial de 
oxidação do que o ferro.  
Então, em termos de potencial de oxidação: Zn > Fe > Pb. 
 
Logo, a ordem das “fem” das pilhas será dado por: 
 

     2 2 2 2 2 2| Z || | | || | | || |Zn n Cu Cu Fe Fe Cu Cu Pb Pb Cu Cu        

 

 
 

 QUESTÃO 72   

Em uma aula experimental, dois grupos de alunos (G1 e G2) utilizaram 
dois procedimentos diferentes para estudar a velocidade da reação de 
carbonato de cálcio com excesso de ácido clorídrico. As condições de 
temperatura e pressão eram as mesmas nos dois procedimentos e, 
em cada um deles, os estudantes empregaram a mesma massa inicial 
de carbonato de cálcio e o mesmo volume de solução de ácido 
clorídrico de mesma concentração. 
O grupo G1 acompanhou a transformação ao longo do tempo, 
realizada em um sistema aberto, determinando a variação de massa 
desse sistema (Figura 1 e Tabela). 
O grupo G2 acompanhou essa reação ao longo do tempo, porém 
determinando o volume de dióxido de carbono recolhido (Figura 2). 
 

 
 
Comparando os dois experimentos, os volumes aproximados de CO2, 
em litros, recolhidos pelo grupo G2 após 60, 180 e 240 segundos 
devem ter sido, respectivamente, 
 
a) 0,14; 0,20 e 0,25 
b) 0,14; 0,34 e 0,60 
c) 0,34; 0,48 e 0,60 
d) 0,34; 0,48 e 0,88 
e) 0,62; 0,88 e 1,10 

 
 

Resolução  Alternativa C 

 

3( ) ( ) 2( ) 2( ) 2 ( )  1      2 1 1 1  s aq aq g lCaCO HCl CaCl CO H O     

 
A redução da massa do sistema se deve a liberação do gás carbônico, 
que foi recolhido e teve seu volume medido na proveta. Logo, a massa 
de CO2(g) liberada ao longo do tempo será dada por: 
 

2( ) 60

2( ) 180

2( ) 240

( ) 110 109,38 0,62

( ) 110 109,12 0,88

( ) 110 108,90 1,10

g

g

g

m CO g

m CO g

m CO g

  

  

  

 

 
A partir desses valores e da massa molar do CO2, podemos encontrar 
o número de mols de CO2(g) liberados ao longo do tempo: 
 

2( ) 2( )

2(g) 2( )

2( ) 2( )

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

g g

g

g g

m CO m CO
M CO n CO

n CO M CO
    

2

2( ) 60 1

2

2( ) 180 1

2

2( ) 240 1

0,62
( ) 1,4.10

44 .

0,88
( ) 2.10

44 .

1,10
( ) 2,5.10

44 .

g

g

g

g
n CO mol

g mol

g
n CO mol

g mol

g
n CO mol

g mol













 

 

 

 

Os volumes de CO2(g) podem ser calculados a partir do seu volume 
molar: 

2

2( ) 60( ) 1,4.10gv CO mol . 24
L

mol

2

2( ) 180

0,336 0,34

( ) 2.10g

L L

v CO mol



 . 24
L

mol

2

2( ) 240

0,48

( ) 2,5.10
g

L

v CO mol



 . 24
L

mol
0,60L

 

 
 

 QUESTÃO 73   

Nas mesmas condições de pressão e temperatura, 50 L de gás 
propano (C3H8) e 250 L de ar foram colocados em um reator, ao qual 
foi fornecida energia apenas suficiente para iniciar a reação de 
combustão. Após algum tempo, não mais se observou a liberação de 
calor, o que indicou que a reação havia se encerrado. Com base 
nessas observações experimentais, três afirmações foram feitas: 

 

I.   Se tivesse ocorrido apenas combustão incompleta, restaria 
propano no reator. 

II.  Para que todo o propano reagisse, considerando a combustão 
completa, seriam necessários, no mínimo, 750 L de ar. 

III. É provável que, nessa combustão, tenha se formado fuligem. 
 

Está correto apenas o que se afirma em 
 

a) I. 
b) III. 
c) I e II. 
d) I e III. 
e) II e III. 

 
 

Resolução  Alternativa D  

Vale se ressaltar que nas mesmas condições de temperatura e 
pressão, os volumes dos gases ideais passam a ser diretamente 
proporcionais ao número de mols, conforme demonstrado abaixo: 
 

p V n R T      

R T
V n

p

 
  
 

 

V k n   
 

Cálculo da quantidade, em volume (V), de O2 presente no ar: 
 

250 L de ar __________ 100%

__________ 20%V
 

 

2( ) 50V O L   
 

Afirmação I: Correta 
 

A combustão incompleta, com a formação de monóxido de carbono 
(CO), do propano (C3H8) é apresentada abaixo: 
 

3 8 2 2

7
3 4

2
C H O CO H O    

 

Cálculo do volume (V1) de propano consumido na reação 
considerando as mesmas condições de temperatura e pressão: 
 

3 8 2

1

7
1vol. de __________ vol. de

2

__________ 50 L

C H O

V

 

 

1 3 814,28 L de consumidosV C H   
 

O volume de propano que resta (
restaV ): 

 

50 14,28 35,72LrestaV     
 

Note e adote: 
massa molar do CO2: 44 g/mol; 
volume molar do CO2: 24 L/mol; 
desconsidere a solubilidade do CO2 em água. 

Note e adote: 
Composição aproximada do ar em volume: 
80% de N2 e 20% de O2. 
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Afirmação II: Incorreta 
 

A combustão completa do propano (C3H8) é apresentada abaixo: 
 

3 8 2 2 25 3 4C H O CO H O    
 

Cálculo do volume (V2) de oxigênio necessário para o consumo de 50 
L de propano (C3H8) nas mesmas condições de temperatura e 
pressão: 
 

3 8 2 2

3 8 2

50 L de _________ de

1vol. de _________ 5 vol. de

C H V O

C H O
 

 

2 2250 L deV O  
 

O volume de ar (Var) mínimo necessário no consumo de 250 L de O2 é: 
 

_________100%

250 L _________ 20%

arV
 

 

1250 LarV    
 

Afirmação III: Correta 
 

Como o propano está em excesso, como apresentado no item I, é 
possível que, na combustão incompleta, ocorra a formação de fuligem 
(C) como demonstrado abaixo: 
 

3 8 2 22 3 4C H O C H O    

 

 
 

 QUESTÃO 74   

Para aumentar o grau de conforto do motorista e contribuir para a 
segurança em dias chuvosos, alguns materiais podem ser aplicados 
no para-brisa do veículo, formando uma película que repele a água. 
Nesse tratamento, ocorre uma transformação na superfície do vidro, a 
qual pode ser representada pela seguinte equação química não 
balanceada: 
 

 
 
Das alternativas apresentadas, a que representa o melhor material a 
ser aplicado ao vidro, de forma a evitar o acúmulo de água, é: 
 
a) Cl Si(CH3)2OH 
b) Cl Si(CH3)2O(CHOH)CH2NH2 
c) Cl Si(CH3)2O(CHOH)5CH3 
d) Cl Si(CH3)2OCH2(CH2)2CO2H 
e) Cl Si(CH3)2OCH2(CH2)10CH3 

 
 

Resolução  Alternativa E 

a) Incorreta. A presença do grupo hidrofílico OH (hidroxila) na película 
permite sua interação com a água, por ligações de hidrogênio. 

b) Incorreta. A presença do grupo hidrofílico OH (hidroxila) e do grupo 
NH2 (amino) na película, permite sua interação com a água, por 
ligações de hidrogênio. 
c) Incorreta. A presença dos diversos grupos hidrofílicos OH 
(hidroxila) na película permite sua interação com a água, por ligações 
de hidrogênio. 
d) Incorreta. A presença do grupo hidrofílico CO2H (carboxila) na 
molécula permite a interação da película com a água, por ligações de 
hidrogênio. 
e) Correta. A película de vidro apresenta um grupo alquil (dodecil), 
que é altamente hidrofóbico e, portanto, irá repelir as moléculas de 
água, evitando seu acúmulo sobre o vidro. 
  
 

 
 

 QUESTÃO 75   

Sob certas condições, tanto o gás flúor quanto o gás cloro podem 
reagir com hidrogênio gasoso, formando, respectivamente, os haletos 
de hidrogênio HF e HCl, gasosos. Pode-se estimar a variação de 
entalpia (∆H) de cada uma dessas reações, utilizando-se dados de 
energia de ligação. A tabela apresenta os valores de energia de 
ligação dos reagentes e produtos dessas reações a 25 ºC e 1 atm. 
 

Molécula H2 F2 Cl2 HF HCl 

Energia de ligação (kJ/mol) 435 160 245 570 430 

 
Com base nesses dados, um estudante calculou a variação de 
entalpia (∆H) de cada uma das reações e concluiu, corretamente, que, 
nas condições empregadas, 
 

a) a formação de HF (g) é a reação que libera mais energia. 
b) ambas as reações são endotérmicas. 
c) apenas a formação de HCl (g) é endotérmica. 
d) ambas as reações têm o mesmo valor de ∆H. 
e) apenas a formação de HCl (g) é exotérmica. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

A entalpia de uma reação a partir das entalpias de ligação dos seus 
reagentes e produtos é dado pela seguinte forma: 
 

         
reação lig lig

H H R H P     

 
Vale lembrar que ela tem essa forma, pois para que a reação ocorra é 
preciso quebrar as ligações existentes nos reagentes, que é 
sempre um processo endotérmico e formar novas ligações nos 
produtos, que é sempre um processo exotérmico. 
 
A primeira reação é dada por: 
 

 2( ) 2( ) ( )1 1 2g g gF H HF  

 
Como a entalpia de uma reação é sempre dada por mol de produto 
formado, devemos calcular a entalpia da reação a partir da seguinte 
equação: 
 

 
2( ) 2( ) ( )

1 1
1

2 2
g g g

F H HF  

             

        1

1 1

2 2

1 1
160 435 570 272,5

2 2

reação lig lig lig

reação

H H F F H H H H H F

H kJ mol 

              
     

      

 

 
A segunda reação é dada por: 
 

 2( ) 2( ) ( )1 1 2g g gCl H HCl  

 
Novamente, como a entalpia de uma reação é sempre dada por mol 
de produto formado, devemos calcular a entalpia da reação a partir da 
seguinte equação: 
 

 
2( ) 2( ) ( )

1 1
1

2 2
g g g

Cl H HCl  

             

        1

1 1

2 2

1 1
245 435 430 90

2 2

reação lig lig lig

reação

H H Cl Cl H H H H H Cl

H kJ mol 

              
     

      

 

 
Como demonstrado nos cálculos acima, ambas reações são 
exotérmicas, sendo que a reação de formação do HF(g) é a que libera 
maior energia. 
 
 
 
 
 

Note e adote: 
R = grupo de átomos ligado ao 

átomo de silício. 
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 QUESTÃO 76   

Células a combustível são opções viáveis para gerar energia elétrica 
para motores e outros dispositivos. O esquema representa uma 
dessas células e as transformações que nela ocorrem. 
 

 
 
A corrente elétrica (i), em ampère (coulomb por segundo), gerada por 
uma célula a combustível que opera por 10 minutos e libera 4,80 kJ de 
energia durante esse período de tempo, é 
 
a) 3,32. 
b) 6,43. 
c) 12,9. 
d) 386. 
e) 772. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

A célula de combustível é um transdutor eletroquímico que converte 
energia química em energia elétrica, o qual apresenta algumas 
vantagens como a formação de água como produto e não de dióxido 
de carbono, monóxido de carbono ou fuligem quando comparamos 
com a queima de combustíveis fósseis, alem de trabalhar sob elevada 
eficiência energética. A célula de combustível apresenta o hidrogênio, 
como combustível, o qual é oxidado no ânodo e o oxigênio é reduzido 
no cátodo como indicado abaixo: 
 

2: ( ) 2 ( )Ânodo H g H aq 2e

2

1
: ( ) 2 ( )
2

Cátodo O g H aq 2e 2

2 2 2

( )

___________________________________________

1
. : ( ) ( ) ( )

2

H O g

Eq Global H g O g H O g



 

 

 
Cálculo da quantidade de matéria (n) de H2 gasoso equivalente a 
liberação de 4,80 KJ de energia: 
                                                  

2

2

1 ______________240

______________ 4,80

0,02

mol deH KJ liberados

n KJ liberados

n molsdeH 

 

 
Cálculo da carga (Q) referente à semirreação de oxidação de 0,02 
mols de H2: 
 

  

2
( ) 2 ( ) 2

0,02

1,00 2 96500

3860

H g H aq e

mols Q

mol x C

Q C

 

 

 

 

Cálculo da corrente elétrica (i) utilizando o tempo de 10 minutos ou 
600 segundos utilizando a seguinte equação:  

3860
6,43

600

Q C
i A

t s
    

 

 
 

 QUESTÃO 77   

A hemoglobina (Hb) é a proteína responsável pelo transporte de 
oxigênio. Nesse processo, a hemoglobina se transforma em oxi-
hemoglobina (Hb(O2)n). Nos fetos, há um tipo de hemoglobina 
diferente da do adulto, chamada de hemoglobina fetal. O transporte de 
oxigênio pode ser representado pelo seguinte equilíbrio: 
 

Hb + nO2  Hb(O2)n, 

 
em que Hb representa tanto a hemoglobina do adulto quanto a 
hemoglobina fetal. 
 
A figura mostra a porcentagem de saturação de Hb por O2 em função 
da pressão parcial de oxigênio no sangue humano, em determinado 
pH e em determinada temperatura. 
 

 
 
A porcentagem de saturação pode ser entendida como: 
 

% de saturação = 2 n

2 n

[Hb(O ) ]

[Hb(O ) ]+[Hb]
 x 100 

 
Com base nessas informações, um estudante fez as seguintes 
afirmações: 
 
I. Para uma pressão parcial de O2 de 30 mmHg, a hemoglobina fetal 
transporta mais oxigênio do que a hemoglobina do adulto. 
II. Considerando o equilíbrio de transporte de oxigênio, no caso de um 
adulto viajar do litoral para um local de grande altitude, a concentração 
de Hb em seu sangue deverá aumentar, após certo tempo, para que a 
concentração de Hb(O2)n seja mantida. 
III. Nos adultos, a concentração de hemoglobina associada a oxigênio 
é menor no pulmão do que nos tecidos. 
 
É correto apenas o que o estudante afirmou em 
 
a) I. 
b) II. 
c) I e II. 
d) I e III. 
e) II e III. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

I) Correta. Na figura apresentada no enunciado pode se perceber que 
na pressão parcial de O2 de 30 mmHg, a % de saturação de Hb por O2 
é maior no caso da hemoglobina fetal (acima de 60%) do que na 
hemoglobina do adulto (cerca de 40%). Isso indica que, para essa 
pressão parcial de oxigênio, no caso do feto, 60% de suas 
hemoglobinas estarão na forma de  Hb(O2)n e, no caso do adulto, 
apenas 40% de suas hemoglobinas estarão na forma de  Hb(O2)n. 
 
II) Correta. Locais de grande altitude possuem uma menor pressão 
atmosférica em relação aos locais ao nível do mar, dessa forma, uma 
menor porcentagem das hemoglobinas de um adulto se encontrarão 
saturadas. Para corrigir esse problema, o organismo do adulto deve 
produzir mais hemoglobina para que o equilíbrio de associação do O2 
pela hemoglobina seja deslocado para a direita (produto): 
 

Note e adote: 
Carga de um mol de elétrons = 96.500 coulomb. 

Note e adote: 
pO2 (pulmão) > pO2 (tecidos). 
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 2 2 n
Hb nO Hb O   

 
III) Incorreta. A concentração de hemoglobina associada ao oxigênio 
(Hb(O2)n) aumenta com a pressão parcial de oxigênio. Como a 
pressão parcial de oxigênio é maior no pulmão do que nos tecidos, a 
concentração de (Hb(O2)n) deve ser maior no pulmão do que nos 
tecidos. 

 
 

 QUESTÃO 78   

A dopamina é um neurotransmissor importante em processos 
cerebrais. Uma das etapas de sua produção no organismo humano é 
a descarboxilação enzimática da L-Dopa, como esquematizado: 

 

 
 
Sendo assim, a fórmula estrutural da dopamina é: 
 

 
 

 
Resolução  Alternativa E 

Ao se promover a descarboxilação da L-Dopa, a carboxíla circulada 
em vermelho é removida resultando na dopamina, conforme a reação 
abaixo: 
 

  
 

 
 

 QUESTÃO 79   

No preparo de certas massas culinárias, como pães, é comum 
adicionar-se um fermento que, dependendo da receita, pode ser o 
químico, composto principalmente por hidrogenocarbonato de sódio 
(NaHCO3), ou o fermento biológico, formado por leveduras. Os 
fermentos adicionados, sob certas condições, são responsáveis pela 
produção de dióxido de carbono, o que auxilia a massa a crescer. 
 
Para explicar a produção de dióxido de carbono, as seguintes 
afirmações foram feitas. 
 

I. Tanto o fermento químico quanto o biológico reagem com os 
carboidratos presentes na massa culinária, sendo o dióxido de 
carbono um dos produtos dessa reação. 

II. O hidrogenocarbonato de sódio, presente no fermento químico, 
pode se decompor com o aquecimento, ocorrendo a formação de 
carbonato de sódio (Na2CO3), água e dióxido de carbono. 

III. As leveduras, que formam o fermento biológico, metabolizam os 
carboidratos presentes na massa culinária, produzindo, entre 
outras substâncias, o dióxido de carbono. 

IV. Para que ambos os fermentos produzam dióxido de carbono, é 
necessário que a massa culinária seja aquecida a temperaturas 
altas (cerca de 200oC), alcançadas nos fornos domésticos e 
industriais. 

 
Dessas afirmações, as que explicam corretamente a produção de 
dióxido de carbono pela adição de fermento à massa culinária são, 
apenas, 
 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

I) Incorreta. Falsa, pois no fermento químico a reação não envolve os 
carboidratos da massa, mas apenas os componentes do fermento.    
II) Correta. A reação de decomposição do fermenteo químico pe dado 

por: 
3 2 3 2 22NaHCO 1Na CO +1CO +1H O . 

III) Correta. As leveduras promovem a fermentação dos carboidratos 
produzindo CO2 e álcool (fermentação alcoólica).  
IV) Incorreta. Em altas temperaturas (200 oC) as leveduras são 
destruídas, o que impossibilita o processo fermentativo.  
 

MATEMÁTICA 

 
 

 QUESTÃO 80   

Sejam a e b dois números inteiros positivos. Diz-se que a e b são 
equivalentes se a soma dos divisores positivos de a coincide com a 
soma dos divisores positivos de b. Constituem dois inteiros positivos 
equivalentes: 
a) 8 e 9. 
b) 9 e 11. 
c) 10 e 12. 
d) 15 e 20. 
e) 16 e 25. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

A respeito dos divisores positivos dos números apresentados no 
problema, temos: 
 

Número Divisores Soma 

8 1, 2, 4, 8 15 

9 1, 3, 9 13 

10 1, 2, 5, 10 18 

11 1, 11 12 

12 1, 2, 3, 4, 6, 12 28 

15 1, 3, 5, 15 24 

16 1, 2, 4, 8, 16 31 

20 1, 2, 4, 5, 10, 20 42 

25 1, 5, 25 31 
 

Como, segundo o exercício, dois números são equivalentes se a soma 
de seus divisores positivos for igual, resulta que: 
 

 8 e 9 não são equivalentes; 

 9 e 11 não são equivalentes; 

 10 e 12 não são equivalentes; 

 15 e 20 não são equivalentes; 

 16 e 25 são equivalentes. 
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 QUESTÃO 81   

O paralelepípedo reto-retângulo ABCDEFGH, representado na figura, 

tem medida dos lados AB  4, BC  2 e BF  2. 
 

 
 

O seno do ângulo HÂF é igual a 

a) 
1

2 5
 

b) 
1

5
 

c) 
2

10
 

d) 
2

5
 

e) 
3

10
 

 
 

Resolução  Alternativa E 

Seja  a medida do ângulo HÂF. Construindo o triângulo HAF, temos 
que: 
 

 
 

Vamos calcular as medidas dos lados do triângulo HAF. Para tanto, 
observemos que, sendo ABCDEFGH paralelepípedo reto-retângulo, os 
triângulos EAF, EHF e EAH são todos triângulos retângulos em E. 
Assim: 
 

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 4 20 2 5

2 2 8 2 2

2 4 20 2 5

AF EA EF

AH EA EH

HF EH EF

      

      


     

 

 

A partir daqui, podemos apontar dois modos para determinar o seno 
do ângulo HÂF. 
 
Primeiro modo: 
Aplicando o teorema dos cossenos no triângulo HAF, segue que: 
 

2 2 2 2 cosHF AF AH AF AH        

 
2

2 5  
2

2 5  
2

2 2 2 2 5 2 2 cos       

8 1
cos cos

8 10 10
      

 

Da relação fundamental da Trigonometria, vem que: 
 

2

2 2 2 1
sen cos 1 sen 1

10

 
         

 
 

2 9 3
sen sen

10 10
       

 

Sendo  a medida do ângulo interno de um triângulo, temos que 

0 180     , de modo que sen 0  . Assim, ficamos com: 
 

3
sen

10
   

 

Segundo modo: 

Como 2 5AF HF  , o triângulo HAF é isósceles. Assim, a altura 

relativa ao lado AH  será dada pelo segmento MF , onde M é o ponto 

médio do lado AH . Temos a figura: 
 

 
 

Sendo 
2 2

2
2 2

AH
AM    , pelo teorema de Pitágoras no triângulo 

retângulo AMF vem que: 
 

   
2 2

2 2 2 5 2 18 3 2MF AF AM       
 

Assim: 
 

3 2 3 2 2 3 2
sen

2 5 2 5 2

MF

AF


     

2 10


3
sen

10
   

 
 

 QUESTÃO 82   

João tem R$150,00 para comprar canetas em 3 lojas. Na loja A, as 
canetas são vendidas em dúzias, cada dúzia custa R$40,00 e há 
apenas 2 dúzias em estoque. Na loja B, as canetas são vendidas em 
pares, cada par custa R$7,60 e há 10 pares em estoque. Na loja C, as 
canetas são vendidas avulsas, cada caneta custa R$3,20 e há 25 
canetas em estoque. O maior número de canetas que João pode 
comprar nas lojas A, B e C utilizando no máximo R$150,00 é igual a 
a) 46 
b) 45 
c) 44 
d) 43 
e) 42 

 
 

Resolução  Alternativa B 

A loja A vende uma dúzia de canetas por R$40,00, sendo assim, cada 
caneta nessa loja custa, aproximadamente, R$3,33. Já a loja B vende 
par de canetas por R$7,60, o que significa um custo de R$3,80 por 
caneta. Por fim, a loja C vende cada caneta avulsa por R$3,20. 
Como deseja-se maximizar a quantidade possível de canetas a se 
comprar, a intuição nos levaria a crer que o melhor caso seria comprar 
o máximo possível de canetas na loja que vende o pacote com valor 
médio por caneta mais barato (loja C), e depois comprar a maior 
quantidade possível de canetas na loja com o segundo melhor preço 
(loja A). Porém, tal raciocínio não leva em consideração o dinheiro 
restante após a compra. Como mostra o quadro a seguir, deixar de 
comprar algumas canetas na loja C pode fazer com que sobre dinheiro 
para um pacote maior de canetas em outra loja, resultando em um 
total maior de canetas compradas. 
Há que perceber ainda que não existe vantagem em se trocar a 
compra de duas canetas na loja C por um pacote de duas canetas da 
loja B. E também não há vantagem em se trocar a compra de uma 
dúzia de canetas na loja A por seis pacotes de duas canetas cada na 
loja B. Assim, levando em consideração que a loja C (que vende as 
canetas pelo menor preço) possui apenas 25 unidades, totalizando 
R$80,00, é possível efetuar a compra de pelo menos uma dúzia de 
canetas na loja A. Portanto, o quadro a seguir mostra apenas casos 
mais vantajosos em que são compradas uma ou duas dúzias de 
canetas na loja A. 
 
 

A B 

C 
D 

E F 

G H 

 

A B 

C 
D 

E F 

G H 

H A 

F 

M 
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Canetas 
compradas 
na loja A 

Canetas 
compradas 
na loja B 

Canetas 
compradas 
na loja C 

Total de 
canetas 

compradas 

Valor 
restante 
(em R$) 

12 6 25 43 7,20 

12 8 24 44 2,80 

12 8 23 43 6,00 

12 10 22 44 1,60 

24 0 21 45 2,80 

24 0 20 44 6,00 

24 2 19 45 1,60 

 
Concluímos então que o máximo de canetas possíveis de serem 
compradas é 45. 
 

 
 

 QUESTÃO 83   

Cláudia, Paulo, Rodrigo e Ana brincam entre si de amigo-secreto (ou 
amigo-oculto). Cada nome é escrito em um pedaço de papel, que é 
colocado em uma urna, e cada participante retira um deles ao acaso. 
A probabilidade de que nenhum participante retire seu próprio nome é 

a) 
1

4
 

b) 
7

24
 

c) 
1

3
 

d) 
3

8
 

e) 
5

12
 

 
 

Resolução  Alternativa D 

Primeira Resolução: 
Vamos calcular a quantidade de casos em que: 
 

I. apenas um participante tira seu próprio nome; 
II. apenas dois dos participantes tiram seus respectivos nomes; 
III. todos os quatro participantes tirem seus respectivos nomes. 

 

Note que não há como exatamente três participantes retirarem seus 
respectivos nomes, pois, o quarto certamente também deveria pegar 
seu próprio nome. 
Denotemos os participantes por A (Ana), C (Cláudia), P (Paula) e R 
(Rodrigo). 
 
I. Fixemos o caso em que A retira seu próprio nome. Assim, C não 
poderá retirar C, sobrando-lhe duas opções: P ou R. Caso C retire R, 
então R não poderá retirar C, uma vez que sobraria para P apenas 
seu próprio nome. O mesmo ocorre se C tirar P. Nesse caso, P deve 
retirar R. 
Assim, para cada participante fixado retirando seu próprio nome, há 

dois casos em que ele é o único a fazer isso, totalizando 4  2  8 
possibilidades em que apenas um participante retira o próprio nome. 
 
II. Se fixamos dois participantes retirando seus respectivos nomes, 
resta que os outros dois retirem o nome um do outro. Assim, o número 
de possibilidades deste caso é igual ao número de possibilidades de 
se escolher dois entre os quatro participantes, que é: 
 

4

2

4!
6

2! 2!
C  


. 

 
III. Só há uma maneira de que todos os quatro participantes retirem 
cada um o seu respectivo nome. 
 

Totalizamos assim 8  6  1  15 casos que não são pertinentes à 

brincadeira. Como há 4!  24 casos possíveis, os casos em que 

estamos interessados são 24  15  9. Portanto, a probabilidade p 
procurada é: 
 

9

24
p  

3

8
p  . 

 
 
 

Segunda Resolução: 
O exercício lida com um problema que em Análise Combinatória é 
chamado de permutação caótica (ou desarranjo), no qual queremos 
calcular a quantidade de permutações de n elementos em que, após a 
permutação, nenhum deles ocupe sua posição inicial. 
Seja dn o número de possíveis desarranjos de n elementos. Podemos 
estabelecer inicialmente que: 
 

 
1 0d  , pois é impossível permutar um único elemento sem que 

ele ocupe seu lugar inicial; 

 
2 1d  , uma vez que o único desarranjo possível é trocar a posição 

dos dois elementos. 
 

Já para qualquer n natural tal que 3n  , selecionamos um elemento 

qualquer, por exemplo o que ocupava a primeira posição, e 

escolhemos a nova posição dele: temos n  1 opções para essa 
escolha, já que só não podemos colocá-lo em sua posição original. A 
partir disso, seja k a posição onde ele foi colocado. Temos que: 
 

 se o elemento que estava na posição k foi para a posição 1, temos 

2nd


 maneiras de permutar os demais; 

 se o elemento que estava na posição k não foi para a posição 1, 

temos 
1nd


 maneiras de permutar os demais (pensando que ao 

invés de não querer o elemento que estava na posição k em sua 
posição original, agora não queremos ele na posição 1). 

 

Temos aqui: 
 

   1 21n n nd n d d
 

     
 

Assim: 
 

       
4 3 2 2 1 23 3 2 3 2 1 0 1 9d d d d d d               

 

Como o total de permutações entre os quatro amigos é 4! 24 , a 
probabilidade de que nenhum deles tire o próprio nome é 
 

9

24
p  

3

8
p  . 

 
Terceira Resolução: 

O total de permutações é dado por 4! 24 . 
O número de permutações em que pelo menos um dos participantes 
tirou seu próprio nome pode ser calculado pelo princípio da inclusão e 
exclusão: 
 

4 4 4 4
3! 2! 1! 0! 15

1 2 3 4

       
              

       
, 

 

onde inicialmente incluímos os casos em que um elemento está fixo e 
permutando os demais, em seguida descontamos aqueles casos em 
que dois ficaram fixos, permutando os demais, em seguida incluímos 
os casos em que três ficaram fixos, permutando os demais, etc. 
Assim, o total de casos em que nenhum elemento ficou fixo é dada 
por: 
 

24 15 9   
 

Logo, a probabilidade de que nenhum deles tire o próprio nome é: 
 

9

24
p  

3

8
p  . 
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 QUESTÃO 84   

O retângulo ABCD, representado na figura, tem lados de comprimento 

3AB   e 4BC  . O ponto P pertence ao lado BC  e 1.BP   Os 

pontos R, S e T pertencem aos lados AB , CD  e AD , 

respectivamente. O segmento RS  é paralelo AD  e intercepta DP  no 

ponto Q. O segmento TQ é paralelo a AB . 

 
 

Sendo x o comprimento de AR , o maior valor da soma das áreas do 
retângulo ARTQ, do triângulo CQP e do triângulo DQS, para x 

variando no intervalo aberto  0,3 , é  

a) 
61

8
  

b) 
33

4
 

c) 
17

2
 

d) 
35

4
 

e)
73

8
 

 
 

Resolução  Alternativa A 

Devemos calcular o valor máximo da soma das áreas: 
 

ARQT CQP DQS
S S S   

 

Para isso, observe que o PCD  é retângulo e isósceles pois 

DC PC  e além disso: 
 

PCD DTQ   
 

Logo, como AR TQ x   temos que DT x  de onde segue 

4TA x   
 

 
Desta forma, conseguimos obter as áreas: 

 

 4
ARQT

S x x    e 
2

2
DQS

x
S   

 

Agora, para obter 
CQP

S , note que sua altura relativa à base PC tem 

mesma medida que RB, logo 
 

     3 3

2 2
CQP

PC RB x
S

  
   

     
2 23 5 9

4 3
2 2 2

ARQT CQP DQS

x x x
S S S x x x S x

  
            

 

Como  S x  é uma função quadrática, seu gráfico é dado por uma 

parábola (neste caso com concavidade para baixo, pois coeficiente do 
termo quadrático é negativo). Portanto podemos determinar sua área 

máxima através do vértice (
Vy ). 

 
Assim, 

 
2

2 9 5144 2 2 2
14 4 4
2

V

ac b
y

a a

   
   


 

36 25 61
4 4 4

2 2
Vy

 
 

 
  

61

8
Vy   

 

OBS: Note que:

5
52

1 2
2

2

V
x   

 
  
 

, que pertence ao intervalo aberto 

estipulado pelo enunciado. 
 

 
 

 QUESTÃO 85   

Na figura, o retângulo ABCD  tem lados de comprimento 4AB   e 

2BC  . Sejam M o ponto médio do lado BC  e N o ponto médio do 

lado CD . Os segmentos AM  e AC  interceptam o segmento BN  nos 

pontos E e F, respectivamente. 
 

 
 

A área do triângulo AEF  é igual a 
 

a) 
24

25
 

b) 
29

30
 

c) 
61

60
 

d) 
16

15
 

e) 
23

20
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Resolução  Alternativa D 

D 

A B 

C 

E 

F 

N 

M 

A B 

P
B 

C
P
B 

T 
Q 

R 

S D 

x   

1   

3   

3 x   

3   

45º 

x   

x   

45º 

A B 

P
B 

C
P
B 

T Q 

R 

S D 

x 

4 x   
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Para resolver o exercício, vamos considerar o prolongamento dos 

segmentos AD  e BN , até o ponto de interseção G .  

 

Como DN  possui metade do comprimento de AB  e AB DN , segue 

que  segmento AG  mede 4 (o dobro do segmento AD ).  

Note que os triângulos BEM  e GEA  são semelhantes (caso AA). 

Sendo 
1h  e 

1H  as alturas dos triângulos BEM  e GEA , 

respectivamente, como 1BM   e 4AG  , concluímos que 
1 14H h   

(a razão entre os lados de dois triângulos congruentes é igual a razão 
entre suas alturas). Porém,  
 

1 1 1 1

4
4 5 4 .

5
H h h h       

Assim, a área do triângulo BEM  é 
 

4
1.

25 .
2 5

BEMS    

 

Por outro lado, os triângulos ABF  e CNF  também são semelhantes 

(caso AA). Sendo assim, como suas bases são, respectivamente, 4 e 

2, suas alturas 
2H  e 

2h  estão relacionadas por 
2 22H h  . Logo, 

 

2 2 2 2

2
2 3 2 .

3
H h h h        

 

Portanto, a área do triângulo CNF  é  
 

2
2

23 .
2 3

CNFS



    

 

Agora, note que o triângulo BCN  possui base e altura iguais a 2, e 

portanto,  
 

2 2
2.

2
BCN

S


   

 

Mas, sua área é igual a soma das áreas dos triângulos BEM  e CNF , 

com a área do quadrilátero CMEF , ou seja, 

 

S 2BEM CNF CMEFS S     
2 2

S 2
5 3

CMEF
     

14
S .

15
CMEF

  

  

Por fim, note que a área do triângulo AEF  é a área do triângulo 

ACM  menos a área do quadrilátero CMEF . O triângulo ACM  possui 

base 1 e altura 4, portanto,  
 

1 4
2.

2
ACM

S


   

 
 Então, 

14 16
S 2 .

15 15
AEF

     

 

 
 

 QUESTÃO 86   

Considere as funções 2( ) 4f x x   e 
1

2

( ) 1g x x  log , em que o 

domínio de f  é o conjunto dos números reais e o domínio de g é o 
conjunto dos números reais maiores do que 0. Seja 
 

     ( ) 3 2h x f g x g f x  , 
 

em que 0x  . Então, (2)h  é igual a 

a) 4 
b) 8 
c) 12 
d) 16 
e) 20 

 
 

Resolução  Alternativa B 

Substituindo 2x  , temos que: 
 

     (2) 3 2 2 2h f g g f     
 

Calculando (2)f  e (2)g , vem que: 
 

2

1

2

(2) 2 4 8

(2) 1 2 1 ( 1) 0

f

g

   

      


log  

 

Assim, temos que: 
 

   (2) 3 0 2 8h f g     
 

Calculando agora (0)f  e (8)g , segue que: 
 

2

1

2

(0) 0 4 4

(8) 1 8 1 ( 3) 2

f

g

   

       


log  

 

Logo: 
 

 (2) 3 4 2 2h       (2) 8h   

 

 
 

 QUESTÃO 87   

O polinômio   3 23 7 5P x x x x     possui uma raiz complexa   

cuja parte imaginária é positiva. A parte real de 3  é igual a 

a) 11 

b) 7 
c) 9 
d) 10 
e) 12 

 
 

Resolução  Alternativa A 

Dado o polinômio   3 23 7 5P x x x x    , cujos coeficientes são 

todos inteiros, então, pelo teorema das raízes racionais, temos que se 

 P x  admite alguma raiz racional do tipo 
p

q
, com p e q inteiros 

primos entre si, então p é divisor de 5 (termo independente) e q é 
divisor de 1 (coeficiente do termo dominante). Deste modo, as 

possíveis raízes racionais seriam 1  e 5 . 

Como a soma dos coeficiente de  P x  é nula, então 1 é raiz de 

 P x . Logo, utilizando o dispositivo prático de Briot-Ruffini, temos: 
 

1 1 3 7 5 

 1 2 5 0 
 

Deste modo, fatorando  P x : 
 

     21 2 5P x x x x      
 

Para encontrarmos as outras duas raízes complexas, fazemos: 
 

2 2 4
2 5 0 1 2

2

i
x x x x i


         

 

Logo, sendo   um número complexo de parte imaginária positiva, 

ficamos com: 
 

1 2i    
 

E, 
 

G 

D 

A B 

C 

E 

F 

N 

M 
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       3 2 33 21 2 1 3 1 2 3 1 2 2i i i i             
3 31 6 12 8 11 2i i i          

 

Portanto, 
 

 3Re 11    

 
 

 QUESTÃO 88   

Um reservatório de água tem o formato de um cone circular reto. O 
diâmetro de sua base (que está apoiada sobre o chão horizontal) é 
igual a 8 m. Sua altura é igual a 12 m. A partir de um instante em que 
o reservatório está completamente vazio, inicia-se seu enchimento 
com água a uma vazão constante de 500 litros por minuto. O tempo 
gasto para que o nível da água atinja metade da altura do reservatório 
é de, aproximadamente, 
 

a) 4 horas e 50 minutos. 
b) 5 horas e 20 minutos. 
c) 5 horas e 50 minutos. 
d) 6 horas e 20 minutos. 
e) 6 horas e 50 minutos. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

Observe a figura abaixo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note que, o cone maior e o cone menor são semelhantes, logo, sendo 
v o volume do cone menor e V o volume do cone maior, temos: 
 

3
6

12 8

v V
v

V

 
   

 
 

 

Assim, o volume a ser preenchido pela água é dado por um tronco de 
cone, que é a diferença entre o volume do cone maior e o volume do 
cone menor, ou seja: 
 

7
V

8 8
T T T

V V
V v V V V        

 

No enunciado é dado 3,14  , então: 
 

2 37 7
4 12 56 175,84 m

8 8 3
T T T

V
V V V


           

 

Lembrando que a vazão é dada em litros por minuto e que:  
 

31m 1000 L  

Segue que: 
356 175,84 m 17584 LTV      

 

Agora, basta dividirmos o volume pela vazão para obtermos o tempo 
gasto. 
 

175840 175840
351,68 min 5h50min

500500
min

L

L
    

 
 

 
 

 QUESTÃO 89   

Duas circunferências com raio 1 e 2 têm centros no primeiro quadrante 
do plano cartesiano e ambas tangenciam os dois eixos coordenados. 
Essas circunferências se interceptam em dois pontos distintos de 
coordenadas (x1,y1) e (x2,y2). 

O valor de    
2 2

1 1 2 2x y x y    é igual a 

a) 
5

2
 

b) 
7

2
 

c) 
9

2
 

d) 
11

2
 

e) 
13

2
 

 
 

Resolução  Alternativa C 

O desenho correspondente à situação descrita é: 
 

 
 

As equações das circunferências 1 e 2 são: 
 

   

   

22 2

1

22 2

1

: 1 1 1

: 2 2 2

x y

x y

    

    
 

 

Os pontos em comum às duas circunferências são pontos que devem  
satisfazer simultaneamente as equações das circunferências, ou seja, 
devem ser as soluções do sistema: 
 

   

   

22 2 2 2

2 2 22 2

1 1 1 2 1 2 1 1

4 4 4 4 42 2 2

x y x x y y

x x y yx y

            
  

         

 

2 2

2 2

2 2 1 0

4 4 4 0

x x y y

x x y y

     


    
 

 

Subtraindo membro a membro uma equação da outra, vem que: 
 

 
3

2 2 3 0 2 3
2

x y x y x y           

 

Assim, sendo (x1,y1) e (x2,y2) coordenadas de pontos que satisfazem 
essa igualdade, segue que: 
 

   
2 2

2 2

1 1 2 2

3 3 9
2

2 2 4
x y x y

   
          

   
 

   
2 2

1 1 2 2

9

2
x y x y     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

y 

1 

2 

1 2 

1 

2 

6  

12 

8 



 
 

O ELITE RESOLVE FUVEST 1ª FASE 2017 
 

42 
 
 

 
 

 QUESTÃO 90   

Uma quantidade fixa de um gás ideal é mantida a temperatura 
constante, e seu volume varia com o tempo de acordo com a seguinte 
fórmula: 
 

  
2( ) 5 2senV t t  log , 0 2t  , 

 

em que t 6 é medido em horas e V(t) é medido em m3. A pressão 
máxima do gás no intervalo de tempo [0,2] ocorre no instante 

a) 0,4t   

b) 0,5t   

c) 1t   

d) 1,5t   

e) 2t   

 
 

Resolução  Alternativa D 

Pela equação de Clapeyron 
 

p V n R T    , 
 

se a temperatura é mantida constante, então o produto pressão por 
volume também será mantido constante. Portanto, a pressão do gás 
será máxima quando o volume for mínimo. 
Sendo o logaritmo em base maior do que 1 uma função estritamente 
crescente, o volume será mínimo quando o logaritmando for mínimo. 
Assim, devemos trabalhar com o mínimo da expressão: 
 

   5 2 senf t t    , 
 

para 0 2t  , que será atingido quando o seno atingir seu valor 

mínimo, que é 1 . Portanto: 
 

 
3 3

sen 1 2 2
2 2

t t k t k


            , com k . 

 

Sendo 0 2t  , devemos fazer 0k  : 
 

3
0 2 0

2
k t      1,5 ht   
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