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O ELITE RESOLVE FUVEST 2018 - 2ª FASE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
BIOLOGIA
QUESTÃO 01
As figuras I e II mostram pirâmides ecológicas de biomassa para dois
ecossistemas.

QUESTÃO 02
Caminhando por uma floresta, um estudante deparou com diversidade
de hábitats e de grupos de plantas: árvores altas, como a araucária
(ou pinheiro-do-paraná), e árvores frutíferas menores, como a
pitangueira, ambas crescendo sob pleno sol; também encontrou
muitas samambaias nas partes mais sombreadas da floresta; nos
locais permanentemente úmidos do solo, havia musgos.
a) Relacione os hábitats das araucárias e dos musgos com os
processos de absorção e condução de água nessas plantas.
b) Na tabela da página de respostas, os grupos de plantas estão
ordenados de acordo com seu surgimento na evolução das plantas
terrestres. Complete a tabela: entre as plantas observadas pelo
estudante, identifique representantes dos grupos listados na tabela;
aponte uma estrutura que represente novidade evolutiva,
diferenciando cada grupo do anterior.

a) Indique um ecossistema que cada uma dessas pirâmides de
biomassa possa representar.
b) Desenhe as pirâmides de energia correspondentes às pirâmides de
biomassa, para os dois ecossistemas indicados.
Resolução
Pirâmides ecológicas são formas gráficas de representar cadeias
alimentares e os níveis tróficos que as compõem. Usualmente, os
produtores são representados na base, sendo formados por
organismos autotróficos, como plantas e algas. As demais barras
correspondem aos consumidores que ocupam os demais níveis
tróficos. As pirâmides podem ser de três tipos principais, conforme
listado abaixo:
1. Pirâmide de biomassa: cada barra nesta pirâmide representa a
massa seca de organismos presentes em cada nível trófico (medida,
geralmente, em g/m²) em um dado momento. Usualmente, esta
pirâmide assume o formato tradicional (conforme a pirâmide I) nas
cadeias alimentares terrestres. Porém, em alguns ecossistemas
aquáticos, a biomassa dos consumidores supera a biomassa dos
produtores, o que é justificado pelo fato dos produtores (representados
pelo fitoplâncton, que é essencialmente unicelular) terem altas taxas
de reprodução e serem consumidos pelo zooplâncton de forma
extremante acentuada, o que inviabiliza que tal população atinja
grandes tamanhos e caracteriza a base estreita. Neste caso, a
pirâmide é invertida, conforme a pirâmide II.
2. Pirâmide de números: cada barra nesta pirâmide mostra o número
de organismos presentes em cada nível trófico. Pode assumir
formatos distintos, dependendo da cadeia alimentar representada.
3. Pirâmide de energia: cada barra representa a quantidade de
energia (medida, geralmente, em kcal ou J) em cada nível trófico. O
fluxo de energia é unidirecional e a maior quantidade de energia
sempre está contida nos produtores (que absorvem a energia de uma
fonte externa como o sol), porém, a quantidade de energia
disponível diminui a cada nível, uma vez que há perdas na forma de
calor ao longo de uma cadeia alimentar. Esta pirâmide,
obrigatoriamente, tem as barras reduzidas a cada nível trófico, uma
vez que há perda progressiva de energia a cada nível. Uma pirâmide
de energia nunca pode ser invertida, independente da cadeia
alimentar ou do ecossistema no qual tal cadeia está inserida.

Folha de respostas:
Grupo de Plantas
Briófita
Pteridófita
Gimnosperma
Angiosperma

Planta Representante

Novidade Evolutiva
-

Resolução
a) As araucárias (Araucaria angustifolia) são árvores da flora brasileira
pertencentes ao grupo das gimnospermas, que é caracterizado pela
presença de vasos condutores de seiva, estróbilos e formação de
sementes. Os musgos, por sua vez, são plantas pertencentes ao
grupo das briófitas, que é caracterizado pela ausência de vasos
condutores de seiva e pela presença de rizoides, cauloides e filoides,
que não são raízes, caules e folhas verdadeiros. Enquanto as
araucárias são encontradas crescendo a pleno sol na floresta
ombrófila mista, os musgos, embora presentes no mesmo
ecossistema, são encontrados em áreas sombreadas e úmidas,
geralmente próximos a fonte de água. Assim, a diferença do habitat
ocupado por araucárias e musgos pode ser explicada pelos diferentes
processos de absorção e condução de água.

ABSORÇÃO DE
ÁGUA

a) Pirâmide I: pirâmide de cadeia alimentar de ecossistema terrestre.
Pirâmide II: pirâmide de cadeia alimentar de ecossistema aquático.
b) Independente do ecossistema, as pirâmides de energia
possuem formatos iguais. Tanto para o ecossistema terrestre quanto
para o aquático, a pirâmide de energia possui o mesmo formato de
base larga e ápice estreito e, portanto, o aluno deveria desenhar duas
pirâmides semelhantes à pirâmide I fornecida no enunciado.

CONDUÇÃO DE
ÁGUA

MUSGOS
A absorção de água
ocorre por meio de
toda a superfície do
corpo da planta. A
ausência de raízes
verdadeiras e
presença de rizoides
curtos não permite
que essas plantas
coletem a água
presente nas
camadas mais
profundas do solo.
A condução de água
e sais minerais
ocorre por osmose e
difusão,
respectivamente,
sendo feito célula-acélula. Tal
mecanismo é pouco
eficiente e limita a
altura do vegetal.

ARAUCÁRIAS
A absorção de água
ocorre por meio dos
pelos absorventes
das raízes, as quais
se estendem até
grandes
profundidades do
solo, onde existe
maior disponibilidade
de água.

A condução de água
e sais minerais
ocorre por meio do
xilema, tecido
especializado no
transporte dessas
substâncias de
maneira rápida e
eficiente.

Assim, como as araucárias possuem estruturas eficientes na
realização dos processos de absorção (raízes) e condução (xilema) de
água e sais minerais, essas plantas conseguem crescer em altura e
ocupar ambientes que possuem menor umidade relativa do ar e menor
abundância de água superficial. Em contrapartida, os musgos
apresentam porte baixo e ocupam, em geral, locais úmidos e que
tenham grande disponibilidade de água. Além disso, os musgos
também são dependentes da água ambiental para o processo de
fecundação, já que os anterozoides (gametas masculinos) liberados
pelos gametófitos masculinos devem nadar até a oosfera (gameta
feminino) presente no arquegônio dos gametófitos femininos.
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b)
Grupo de
Plantas

Planta
representante

Briófita

Musgo

Pteridófita

Samambaia

Gimnosperma

Araucária

Angiosperma

Pitangueira

Veja abaixo como ocorrem os três tipos de processos de
desenvolvimento nos insetos:

Novidade evolutiva
–
- Vasos condutores de seiva, que
permitiram o crescimento em
altura e, assim, conferiram uma
vantagem competitiva em
relação às demais plantas;
- Órgãos especializados: raízes,
caules e folhas;
- Esporófito duradouro e
independente; e gametófito
transitório.
- Grão de pólen e tubo polínico
(sifonogamia), que resultaram
em independência da água para
a fecundação;
- Produção de sementes, que
garantiram a proteção e a
nutrição do embrião em
desenvolvimento;
- Miniaturização do gametófito.
- Flores, que permitiram a
atração de polinizadores
animais, aumentando a eficiência
da reprodução;
- Frutos, que permitiram a
atração de dispersores de
sementes, aumentando a
probabilidade de germinação e
sobrevivência das plântulas;
- Dupla fecundação, resultando
em um endosperma triploide que
é eficiente na nutrição do
embrião.

b) O gafanhoto alado representa a fase adulta do desenvolvimento
dos insetos da ordem Orthoptera. As asas são estruturas que se
desenvolvem apenas na forma adulta (ou imago), sendo importantes
para a busca por alimento, para fugir de predadores e para encontrar
parceiros sexuais.
A lagarta representa a fase larval do desenvolvimento dos insetos da
ordem Lepidoptera. Morfologicamente, as lagartas possuem: cápsula
cefálica (cabeça), dotada de mandíbulas para triturar as folhas das
plantas que lhes servem de alimento; tórax, dotado de três pares de
pernas verdadeiras; e abdômen, dotado de expansões da parede
corporal que são usadas na locomoção e chamadas de falsas pernas.
QUESTÃO 04
Os quatro esquemas representam cortes longitudinais de corações de
vertebrados.

QUESTÃO 03
Gafanhotos alados (Orthoptera), formando nuvens, atacaram
recentemente lavouras de mandioca, na região Norte do Brasil,
trazendo prejuízos econômicos. Outra praga agrícola que vem
causando danos para a economia é a lagarta-do-cartucho
(Lepidoptera), que ataca plantações de milho e reduz a produção
desse grão em até 50%.
a) Como esses insetos são classificados quanto ao tipo de
desenvolvimento e ao processo de metamorfose?
b) Quais são as fases de desenvolvimento representadas pelo
gafanhoto alado e pela lagarta?
Resolução
a) Os insetos (subfilo Hexapoda e classe Insecta) podem apresentar
três tipos de desenvolvimento, do ovo até a fase adulta: ametábolo,
hemimetábolo, ou holometábolo.
Os insetos ametábolos, como a traça-de-livros (ordem Zygentoma),
apresentam desenvolvimento direto, o que significa que a fase
juvenil é morfologicamente semelhante à fase adulta, não havendo
metamorfose. Essa característica é plesiomórfica na evolução dos
insetos, de modo que apenas os grupos mais basais possuem
desenvolvimento direto.
Os insetos hemimetábolos, como os gafanhotos (ordem Orthoptera),
as baratas (ordem Blattodea) e as cigarras (ordem Hemiptera),
apresentam
desenvolvimento
indireto
com
metamorfose
incompleta, o que significa que a fase juvenil, chamada de ninfa,
embora seja semelhante à fase adulta, é desprovida de asas.
Os insetos holometábolos, como as borboletas e mariposas (ordem
Lepidoptera), os besouros (ordem Coleoptera) e as moscas (ordem
Diptera), apresentam desenvolvimento indireto com metamorfose
completa, o que significa que a fase juvenil, chamada de larva, é
morfologicamente e ecologicamente diferente da fase adulta. Em
geral, nos insetos holometábolos, a dieta das formas larval e adulta
diferem, o que reduz os efeitos negativos da competição
intraespecífica. No caso da ordem Lepidoptera (borboletas e
mariposas), a fase larval é chamada de lagarta, como a lagarta-docartucho, que causa danos às plantações de milho.

a) Identifique os grupos de vertebrados cujos corações estão
representados pelos esquemas 1, 2, 3 e 4.
b) Descreva o sentido do fluxo sanguíneo no interior de cada um
desses corações e indique se neles ocorre mistura de sangue arterial
e venoso.
Resolução
Para responder à questão, é importante que alguns termos sejam
explicados:
- circulação dupla: classificação decorrente do fato do sangue passar
pelo coração duas vezes a cada ciclo (uma vez no lado direito, na
forma de sangue venoso; e outra vez no lado esquerdo, na forma de
sangue arterial).
- circulação dupla completa: não há mistura de sangue arterial e
venoso.
- circulação dupla incompleta: há mistura de sangue arterial e
venoso.
- circulação simples: classificação decorrente do fato do sangue (na
forma venosa) passar pelo coração apenas uma vez a cada ciclo.
De acordo com os desenhos fornecidos, são feitas as observações:
Coração 1: coração com quatro cavidades (dois átrios e dois
ventrículos) e divisão completa dos lados direito e esquerdo,
impedindo a mistura de sangue arterial e venoso. Este tipo de coração
é típico de aves e mamíferos, animais de circulação dupla e
completa. Nestes animais, o sangue venoso chega ao átrio direito
pelas veias cavas, é bombeado para o ventrículo direito e, em
seguida, levado aos pulmões por uma artéria. Nos pulmões, o sangue
2
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venoso é convertido em arterial, que retorna ao átrio esquerdo pela
veia pulmonar, sendo conduzido ao ventrículo esquerdo e, em
seguida, transferido para o corpo todo pela artéria aorta.

a) Coração 1: aves e mamíferos
Coração 2: anfíbios
Coração 3: peixes
Coração 4: répteis não-crocodilianos
b) Coração 1:
corpo  átrio direito  ventrículo direito  pulmões  átrio esquerdo
 ventrículo esquerdo  corpo
Não há mistura de sangue arterial e venoso.
Coração 2:
corpo  átrio direito  ventrículo  órgão de troca gasosa
(brânquias, pele, ou pulmões)  átrio esquerdo  ventrículo  corpo
Há mistura de sangue arterial e venoso no ventrículo único sublinhado
no esquema acima.

Azul: sangue venoso / Vermelho: sangue arterial

Coração 3:
corpo  átrio  ventrículo  brânquias  corpo

Coração 2: coração com três cavidades (dois átrios e um ventrículo),
que permite a mistura de sangue arterial e venoso no ventrículo. Este
tipo de coração é típico de anfíbios, animais de circulação dupla e
incompleta.

Não há mistura de sangue arterial e venoso, uma vez que o sangue
passa apenas uma vez pelo coração a cada ciclo.
Coração 4:
corpo  átrio direito  ventrículo direito  pulmões  átrio esquerdo
 ventrículo esquerdo  corpo
Há mistura de sangue arterial e venoso nos ventrículos (sublinhados
acima) parcialmente divididos pelo septo de Sabatier.
QUESTÃO 05
O heredograma mostra pessoas afetadas por uma doença genética
rara.

Azul: sangue venoso / Vermelho: sangue arterial / Roxo: mistura de
sangue arterial e venoso
Coração 3: coração com duas cavidades (um átrio e um ventrículo),
no qual o sangue passa pelo coração apenas uma vez a cada ciclo.
Este tipo de coração é típico de peixes, animais de circulação simples.

a) É mais provável que essa doença tenha herança

- autossômica ou ligada ao cromossomo X?
- dominante ou recessiva?
Justifique suas respostas.

Azul: sangue venoso

b) Determinou-se que a doença nessa família é causada pela
substituição de um único par de bases num determinado gene, o que
levou à substituição de uma glicina por uma arginina em uma enzima.
Na tabela do código genético, estão relacionados os códons
correspondentes à glicina e à arginina.

Coração 4: coração com quatro cavidades (dois átrios e dois
ventrículos) e divisão incompleta dos lados direito e esquerdo,
permitindo a mistura de sangue arterial e venoso nos ventrículos. Este
tipo de coração é típico de répteis não-crocodilianos, animais de
circulação dupla e incompleta.

Glicina

GGU

GGC

GGA

GGG

Arginina

CGU

CGC

CGA

CGG

AGA

AGG

G = Guanina; C = Citosina; A = Adenina; U = Uracila.
Com base nas informações da tabela, indique a alteração que possa
ter ocorrido no gene, em uma das trincas de bases correspondentes à
glicina, determinando sua substituição por arginina na enzima.
Resolução
a) A doença genética abordada pelo exercício é classificada como
rara, ou seja, a frequência da mesma na população é extremamente
baixa, sendo que a probabilidade de qualquer indivíduo ser portador
do alelo causador da doença deve ser próxima a zero. Portanto, um
indivíduo proveniente de uma família em que não há casos da doença
não deve ser portador do alelo causador da desordem. Cientes dessa
relevante informação, é mais provável que a doença tenha herança do
tipo dominante, na qual apenas uma cópia do alelo mutante é

Azul: sangue venoso / Vermelho: sangue arterial / Roxo: mistura de
sangue arterial e venoso
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suficiente para causar a doença em um indivíduo. Vamos tomar como
exemplo o casal I-1 e I-2 e seus filhos: o pai (I-1) é portador da doença
e a mãe é normal. Como se trata de uma herança rara, a mãe sem a
doença não é portadora do alelo mutante e, portanto, apenas o pai
está contribuindo com o alelo para a doença. Neste caso, apenas uma
cópia do gene (proveniente do pai) é suficiente para acarretar na
enfermidade, visto que a mãe não possui alelos mutantes para
transmitir aos seus filhos. Sendo assim, é mais provável que a
herança seja do tipo dominante.
Quanto ao tipo de cromossomo envolvido (autossômico ou sexual),
deve-se analisar se: 1. a frequência de descendentes afetados está
associada ao sexo do indivíduo; 2. a herança é transmitida pelo pai,
pela mãe ou se é indiferente. A análise do casal I-1 e I-2 revela que o
pai afetado transmite a doença para todas as suas filhas do sexo
feminino, mas não transmite para seu filho do sexo masculino
(note que a mesma observação pode ser feita com relação ao casal
III-5 e III-6 e seus descendentes). Esse dado é um forte indício de que
o gene causador da doença está localizado no cromossomo sexual X
e, portanto, é provável que trate de uma doença com herança ligada
ao cromossomo X (também chamada de herança ligada ao sexo). O
que justifica esta conclusão é o fato do pai (de cromossomos sexuais
XY) transmitir apenas o cromossomo Y para seu filho do sexo
masculino, o que inviabiliza que uma doença ligada ao cromossomo X
seja transmitida de pai para filho do sexo masculino (exceto em raros
casos de crossing-over na região homóloga).
Cientes de tais dados, o heredograma fornecido pode evidenciar os
genótipos abaixo representados:

Arginina
(códons
DNA)

GCA

GCG

GCT

GCC

TCT

TCC

Levando em consideração que foi solicitada a “alteração que possa ter
ocorrido no gene”, esta resolução adotará as sequências de DNA
como referência e não as sequências de RNAm fornecidas pelo
exercício.

Substituição CG na
1ª base do códon
Substituição CT na
1ª base do códon

Glicina
CCA
CCG
CCT
CCC
CCT
CCC



Arginina
GCA
GCG
GCT
GCC
TCT
TCC

Para responder à questão, o aluno deveria escolher uma das seis
possibilidades de mutação listadas acima.
QUESTÃO 06
O gráfico representa modificações elétricas da membrana de um
neurônio (potencial de membrana), mostrando o potencial de ação
gerado por um estímulo, num dado momento.
a) Identifique, nesse gráfico, as fases indicadas pelas letras X, Y, W e
Z.

b) A esclerose múltipla é uma doença autoimune, em que ocorre dano
à bainha de mielina. Que efeito tem essa desmielinização sobre a
condução do impulso nervoso?
Resolução
a) O gráfico mostra como varia a diferença de potencial da membrana
plasmática de um neurônio no fenômeno de geração de um impulso
nervoso (potencial de ação). As fases indicadas pelas letras X, Y, W
e Z são, respectivamente, estado de repouso, despolarização,
repolarização e hiperpolarização.
1.

b) Como citado pelo enunciado, a mutação responsável pela doença é
caracterizada pela substituição de um único par de bases em um
determinado gene, ou seja, há a troca de uma base nitrogenada
por outra na sequência de DNA correspondente ao gene
responsável pela codificação da enzima. Os códons fornecidos pelo
exercício correspondem a trechos de RNAm (mensageiro), e as
sequências gênicas devem ser complementares aos códons
fornecidos. Sendo assim, abaixo estão as sequências gênicas (de
DNA) responsáveis pelos aminoácidos glicina e arginina):
Glicina
(códons
RNA)
Glicina
(códons
DNA)
Arginina
(códons
RNA)

GGU

GGC

GGA

GGG

CCA

CCG

CCT

CCC

CGU

CGC

CGA

CGG

X – Estado de repouso. Nessa fase, é mantida a diferença
de potencial de aproximadamente -75 mV (potencial de
repouso), característica da maioria das células animais.
Assim, o meio intracelular fica negativo em relação ao meio
extracelular. O potencial de repouso é mantido graças à
atividade da bomba de sódio e potássio (bomba Na+/K+),
uma proteína transportadora que realiza o cotransporte de
três íons Na+ para o meio extracelular e de dois íons K+ para
o meio intracelular mediante o gasto de ATP.

Referência: REECE, J. B. et al. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artmed,
2015.

AGA

2.

AGG

4

Y – Despolarização. Nessa fase, a diferença de potencial
passa de -75 mV para aproximadamente +35 mV. Esse
fenômeno é desencadeado pelo estímulo no momento 0, que
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causa a abertura de canais de sódio dependentes de
voltagem. Esses canais proteicos permitem a passagem de
íons Na+ do meio mais concentrado (exterior) para o meio
menos concentrado (interior), mas só se abrem quando um
estímulo atinge o limiar de excitação do neurônio. O influxo
de Na+ para o meio intracelular faz com que este fique
positivo em relação ao meio extracelular.

membrana dos nódulos de Ranvier é que desenvolvem os potenciais
de ação. Esse aumento de velocidade se deve ao fato de que o
processo de abertura e fechamento dos canais iônicos, que consome
tempo, ocorre apenas em pontos específicos ao longo do axônio.
Portanto, a desmielinização dos axônios dos neurônios, processo
degenerativo que ocorre na esclerose múltipla, resulta na
diminuição da velocidade de propagação do impulso nervoso.
FÍSICA
QUESTÃO 01
Núcleos atômicos podem girar rapidamente e emitir raios . Nesse
processo, o núcleo perde energia, passando sucessivamente por
estados de energia cada vez mais baixos, até chegar ao estado
fundamental, que é o estado de menor energia desse sistema. Nos
laboratórios onde esses núcleos são estudados, detectores registram
dados dos pulsos da radiação  emitida, obtendo informações sobre o
período de rotação nuclear. A perda de energia devido à emissão de
radiação eletromagnética altera o período de rotação nuclear. O
gráfico mostra quatro valores do período de rotação de um dos
isótopos do núcleo de érbio (158Er) durante um certo intervalo de
tempo, obtidos a partir de dados experimentais.

Referência: REECE, J. B. et al. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artmed,
2015.

3.

Z – Repolarização. Nessa fase, a diferença de potencial
passa de +35 mV para -75 mV. Esse fenômeno é
desencadeado pela abertura de canais de potássio
dependentes de voltagem. Esses canais proteicos permitem
a passagem de íons K+ do meio mais concentrado (interior)
para o meio menos concentrado (exterior), mas só se abrem
após a abertura dos canais de sódio. O efluxo de K + para o
meio extracelular faz com que este fique positivo em relação
ao meio extracelular, que volta a ficar negativo.

Referência: REECE, J. B. et al. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artmed,
2015.

4.

W – Hiperpolarização. Nessa fase, a diferença de potencial
é reduzida a aproximadamente -80mV (de acordo com o
gráfico), valor um pouco mais baixo do que o potencial de
repouso. Isso ocorre porque os canais de potássio
permanecem abertos por um pequeno período enquanto os
canais de sódio estão fechados.

Note e adote:
Radiação : radiação eletromagnética de frequência muito alta.
Energia rotacional do núcleo ER  (1/ 2)I 2 , onde I  12  1055 J  s2
é constante.
3.
Referência: REECE, J. B. et al. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artmed,
2015.

Obtenha o valor da
a) velocidade angular de rotação,  , do núcleo no instante
t  8  1012 s , em rad/s ;
b) aceleração angular média,  , do núcleo entre os instantes
t  2  1012 s , e t  8  1012 s , em rad/s2 ;
c) aceleração centrípeta, ac , de uma porção de matéria nuclear

b) A esclerose múltipla é uma doença caracterizada por problemas
de visão, dores e comprometimento da coordenação motora. Essa
doença tem como causa a perda da bainha de mielina (estrato
mielínico) que recobre os axônios dos neurônios. Uma das hipóteses
que explicam o fenômeno de desmielinização considera que ele seja
causado pelo ataque por células de defesa do próprio organismo.
A bainha de mielina é formada por um conjunto de camadas de
membranas de células especializadas (oligodendrócitos e células de
Schawnn) que envolvem o axônio, embora não completamente, de
modo que existem porções não mielinizadas (nódulos de Ranvier).
Como as biomembranas são constituídas, em sua maior parte, por
lipídios, elas funcionam como um bom isolante elétrico. Assim, a
bainha de mielina aumenta a velocidade de condução do impulso
nervoso, fenômeno chamado de condução saltatória, pois apenas a

localizada a uma distância R  6  1015 m do eixo de rotação nuclear
para o instante t  8  1012 s ;
d) energia, E , emitida pelo 158 Er sob a forma de radiação
eletromagnética entre os instantes t  2  1012 s , e, t  8  1012 s .

5
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Resolução
a) Do gráfico fornecido no enunciado, vemos que no instante
t  8  1012 s o período de rotação do núcleo é T  9  10



2
T



23
9  10

 

21

2
3

 10 rad/s  6,7  10
21

20

21

Note e adote:
Para a situação descrita, utilize: cos   1 e sen  0,1.

s . Logo:

Aceleração da gravidade: 10 m/s2.
Força elétrica entre duas cargas puntiformes Q1 e Q2 , distantes r

rad/s .

uma da outra: K Q1 Q2 / r 2
K  9  109 N m2 / C2 .

b) Do gráfico, em t0  2  1012 s , T0  7  1021 s , logo a velocidade
angular neste instante é:
2

0 

T0



23
7  10

21



6

Carga do elétron: 1,6  1019 C.
Ignore a massa dos fios.

 1021 rad/s.

7

a) Descreva as etapas do processo de eletrização da esfera.
Em seguida, os alunos colocam a esfera eletrizada ( E1 ) em contato

A aceleração angular média no intervalo é dada por:
2




  0

2

6

com outra esfera ( E2 ), idêntica à primeira, eletricamente neutra e

 1020

presa na extremidade de outro fio de seda isolante, também de
comprimento L, fixo no ponto P. O sistema adquire a configuração
ilustrada na figura, sendo d  8 cm.

7
 3

12
12
8  10  2  10

t  t0

63

 1021 

 1033 rad/s2  3,2  1031 rad/s2 .

Para o sistema em equilíbrio nessa configuração final, determine
b) o módulo da tensão T em um dos fios isolantes;
c) o módulo da carga q2 da esfera E2 ;

c) A aceleração centrípeta da porção de matéria é dada por:

d) a diferença N entre o número de elétrons e de prótons na esfera E2
após a eletrização.
Resolução
a) Existem três processos de eletrização diferentes: atrito, contato e
indução. Dado que ao final da eletrização da esfera a sua carga tem
sinal oposto ao da carga do canudo, descartamos a eletrização por
contato, na qual ambos os corpos adquirem cargas de mesmo sinal ao
final do processo. Assim, temos duas possibilidades: atrito e indução.
Uma vez que o canudo já estava eletrizado pelo atrito com o papel, o
processo mais provável é a indução eletrostática. Mesmo assim,
descreveremos todas as etapas dos dois processos a seguir:

2

2

 1021   6  1015 
3


ac    R  
2

ac 

8
3

 1027 m/s2  2,7  1027 m/s2 .

d) A energia cinética rotacional inicial do núcleo em t0  2  1012 s é
igual a:
2

I  0

12  10

2

ER 0 

2

55



 6 20 
  10 
7
  216  1013 J.
2
49

Indução:
I – Polarização: O canudo deve ser aproximado da esfera sem tocá-la,
provocando a separação das cargas positivas e negativas
(polarização) no interior da mesma.
II – Aterramento: Ainda com o canudo próximo, a esfera deve ser
ligada a outro condutor neutro ou, preferencialmente, à Terra
(aterramento) para que ocorra troca de portadores de carga entre
ambos. Caso o canudo esteja eletrizado positivamente, elétrons fluirão
da Terra para a esfera e, caso o canudo esteja eletrizado
negativamente, elétrons fluirão da esfera para a Terra.
III – Finalmente, o aterramento deve ser desfeito e o canudo deve ser
afastado da esfera, que permanece eletrizada (com carga de sinal
oposto à do canudo).

No instante t  8  1012 s , sua energia rotacional é:
I

12  10

2

ER 

2



55

 2 20 
  10 
3


2

2

 ER 

8
 1013 J.
3

Por conservação de energia, a energia E emitida como radiação
eletromagnética deve corresponder à diferença entre as energias
rotacional do núcleo no instante inicial e no instante final:
ER 0  ER  E  E  RR 0  ER 
E

256
147

216
49

8

 1013   1013 
3

Obs.: As etapas I e II podem ainda ou serem invertidas, ou ocorrerem
simultaneamente.

 1013 J  1,7  1013 J .

Atrito:
I – A esfera neutra deve ser atritada ao canudo.
II – Durante o atrito, um dos corpos “captura” elétrons do outro. Para
saber qual corpo captura e qual perde elétrons, seria necessário
conhecer os materiais de que são feitos os corpos bem como a
posição dos mesmos na série triboelétrica.
III – Após a separação, os corpos permanecem eletrizados com
cargas de sinais opostos.

QUESTÃO 02
Um grupo de alunos, em uma aula de laboratório, eletriza um canudo
de refrigerante por atrito, com um lenço de papel. Em seguida, com o
canudo, eles eletrizam uma pequena esfera condutora, de massa 9 g,
inicialmente neutra, pendurada em um fio de seda isolante, de
comprimento L, preso em um ponto fixo P. No final do processo, a
esfera e o canudo estão com cargas de sinais opostos.

Nas etapas II e III os estudantes deveriam tomar o cuidado de não
tocar diretamente na esfera condutora, evitando assim que a mesma
se descarregasse.
Obs.: A falta de informações sobre os materiais que constituem os
corpos e sobre a posição dos mesmos na série triboelétrica reforça a
ideia de que o processo de eletrização mais provável entre a esfera e
o canudo seja a indução eletrostática.
b) Observe na imagem abaixo a representação das forças que atuam
sobre a esfera E2 (a), bem como a soma vetorial das mesmas (b):

6
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Para ângulos pequenos (  15o ), utilizar a
trigonométrica sen  tg  /60, para  em graus.

aproximação

1 nm  109 m.
Índice de refração do ar: nar  1.

A abertura de ambas as fendas é cerca de 10 vezes os
comprimentos de ondas envolvidos.
a) Determine a distância focal, f, da lente L1 , posicionada a 30 mm da
fenda F1 , para que um feixe de luz branca, difratado pela fenda F1 ,
incida no prisma com os seus raios paralelos entre si.
b) O espectrômetro foi construído impondo-se que um raio de luz
violeta ( violeta  400 nm ) se propague no interior do prisma ( n  1,53
para a luz ultravioleta), paralelamente à sua face inferior. Nesta
condição, determine o valor do ângulo de incidência, i, da luz branca,
em relação à normal à superfície do prisma.

A partir do triângulo retângulo formado pelos vetores na figura (b),
temos:
P
T

3

 cos   1  T  P  m  g  9  10  10  T  9  10

2

Para este espectrômetro, o gráfico na página de respostas apresenta
o desvio angular, d, entre o feixe incidente e o feixe emergente do
prisma, em função do comprimento de onda da luz refratada.

N

c) Também a partir do triângulo retângulo formado pelos vetores na
figura (b), temos:
FE
T

 sen  0,1  FE  0,1 T  0,1 9  102  9  103 N

De acordo com a lei de Coulomb (fornecida pelo exercício):
FE 

k  q1  q2
d2

Dado que, na eletrização por contato entre duas esferas condutoras
idênticas, as cargas finais são iguais, q1  q2 , tem-se que:
9  103 

9  109  q2

2

(8  102 )2

 q2  8  108 C

d) A carga de um corpo eletrizado é dada por q  N  e , onde N é a
diferença, em módulo, entre o número de elétrons e de prótons no
corpo. Assim:
8

8  10  N  1,6  10

19

c) Determine a diferença no desvio angular,  d , entre os feixes de luz
violeta ( violeta  400 nm ) e vermelha ( vermelho  700 nm ) refratados

 N  5  10

11

pelo prisma.
d) Considere que a distância da lente L2 ao ponto P seja 20 cm.

Nota: como não sabemos o sinal da carga das esferas, não é possível
afirmar se há mais elétrons ou prótons.

Determine o deslocamento lateral, S , em relação à posição de
medida para o raio violeta, do conjunto F2 e D, para que o feixe de luz

QUESTÃO 03
Um espectrômetro óptico, representado na figura, utiliza um prisma
como elemento de dispersão da luz de diferentes comprimentos de
onda. O espectrômetro possui uma fenda de entrada de luz, F1 , uma

vermelha seja detectado.
Resolução
a) A partir do ponto F1 a luz é difratada radialmente e atinge a lente

lente convergente, L1 , um prisma de vidro com ângulos internos de

L1 . Para que toda a luz incidente emerja paralela de L1 em direção ao

60o e uma segunda lente convergente, L2 , que permite a focalização

prisma, o ponto F1 deve estar situado sobre um ponto focal desta

do comprimento de onda da luz refratada pelo prisma em uma fenda,
F2 , imediatamente à frente do detector D. Cada comprimento de onda

lente, conforme indicado fora de escala no esquema abaixo, de modo
que a distância focal é igual à distância entre entre F1 e L1 , ou seja,

é focalizado em posições laterais diferentes no plano focal de L2 .

f  30 mm .

b) Na seguinte construção geométrica estão indicados o vértice
inferior esquerdo V do prisma, o ponto U em que a luz (linha cheia
vermelha) incide na face lateral esquerda do prisma, a linha
(pontilhada) normal à face pelo ponto U , e o ponto W em que esta

Note e adote:
sen 30o  0,50; sen 40o  0,65; sen 50o  0,77; sen 60o  0,87;
7
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linha intercepta a base do prisma. Ainda nesta figura, rI indica o

QUESTÃO 04
O motor Stirling, uma máquina térmica de alto rendimento, é
considerado um motor ecológico, pois pode funcionar com diversas
fontes energéticas. A figura I mostra esquematicamente um motor
Stirling com dois cilindros. O ciclo termodinâmico de Stirling, mostrado
na figura II, representa o processo em que o combustível é queimado
externamente para aquecer um dos dois cilindros do motor, sendo que
uma quantidade fixa de gás inerte se move entre eles, expandindo-se
e contraindo-se. Nessa figura está representado um ciclo de Stirling no
diagrama P  V para um mol de gás ideal monoatômico. No estado A,
a pressão é PA  4 atm, a temperatura é T1  27 oC e o volume é VA . A

ângulo de refração dentro do prisma. A base VW é paralela ao raio
de luz refratado.

Os ângulos rI e VWU são alternos internos em relação às linhas

partir do estado A, o gás é comprimido isotermicamente até um terço
do volume inicial, atingindo o estado B. Na isoterma T1, a quantidade

paralelas, além disso, VWU é complementar de UVW  60 pois

de calor trocada é Q1  2.640 J, e, na isoterma T2 , é Q2  7.910 J.

WUV  90 , de maneira que

rI  VWU  90  60 
rI  30 .

Aplicando a lei de Snell à refração no ponto U , considerando a luz
violeta, temos
nar  sen  i   n  sen  rI  
1

2
sen  i   0,765  0,77 
1  sen  i   1,53 

i  50 .

c) Pelo gráfico dado na folha de respostas, o desvio para a luz violeta
é igual a dvioleta  41,3 , enquanto o desvio para a luz vermelha é
dvermelho  39,9 . Logo,

Note e adote:
Calor específico a volume constante: CV  3R / 2
Constante universal dos gases:
R  8 J/(mol K)  0,08 atm /(mol K)

d  dvioleta  dvermelho  41,3  39,9 

d  1,4 .

0 oC  273 K

d) Como aproximação, consideraremos o caso em que a luz violeta
incide sobre o eixo ótico da lente L2 . Nesta situação, vindo de P , a

1 atm  105 Pa

luz vermelha incide formando o ângulo d calculado anteriormente,
como ilustrado na figura a seguir. Como não há informações sobre
esta lente, não é possível determinar qual será a direção final da luz
vermelha a fim de calcular o deslocamento lateral S que ela sofre.

1 m3  1000

Determine
a) o volume VA , em litros;
b) a pressão PD , em atm, no estado D;
c) a temperatura T2 .
Considerando apenas as transformações em que o gás recebe calor,
determine
d) a quantidade total de calor recebido em um ciclo, QR , em J.
Resolução
a) Considerando que o gás inerte contido nos cilindros comporta-se
como um gás perfeito, podemos utilizar a equação de Clapeyron:
p V  n  R  T 
1
mol
 8  102 atm.L
 3  102 K
n  R T
mol .K
V


p
4atm

Assumiremos que o deslocamento sofrido pela luz após refratar na
lente é muito pequeno comparado ao deslocamento que ela sofre ao
longo do caminho até a lente. Desta maneira, como a distância entre
P e L2 é dP L2  20 cm , temos que
tg  d  

V  6,0L

S

dP L2

b) Do gráfico, temos pD  pB . Dado que a transformação A  B é

S  tg  d   dP L2 .

isotérmica e que o volume do gás é reduzido a um terço, vem que
VB  2L e

Pelo enunciado,
tg  d   tg 1,4  

1,4
7

,
60 300

pB  VB  pA  VA  pB  pD 

logo,
S 
S 

pA  VA 4atm.6L

VB
2L

pD  12atm

7
 20 
300

c) Como a transformação D  A é isométrica, temos

7
cm  0,47 cm .
15

8
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d) o menor comprimento L da coluna de líquido para que haja uma
ressonância deste som no líquido.
Resolução
a) Quando a coluna de líquido diminuir de 5 cm, teremos a situação
ilustrada a seguir na figura (a) (primeiro harmônico) da coluna de ar
sobre o líquido, produzindo a ressonância com o alto-falante; na
próxima ressonância (terceiro harmônico) teremos a configuração da
figura (b). Em cada figura  indica o comprimento de onda comum a
estes harmônicos.

pD pA
p
12atm

 T2  T1  D  300K 

T2 T1
pA
4atm
T2  900K

d) Para saber em quais transformações o gás recebe calor, devemos
analisar cada transformação à luz da primeira lei da termodinâmica
( U  Q  W ):
- Transformação A  B (isotérmica): não há variação da energia
interna ( UAB  0 ), resultando em QAB  WA B . Como se trata de
uma compressão, WAB  0  QAB  0 . Logo, o gás cede calor na
transformação A  B .
- Transformação B  C (isométrica): o trabalho realizado pelo gás é
nulo ( WC D  0 ), resultando em QB C  UB C . Dado que se trata de
um aquecimento ( T2  T1 ),

UB C  0  QB C  0 . Logo, o gás

recebe calor na transformação B  C .
- Transformação C  D (isotérmica): não há variação da energia
interna ( UC D  0 ), resultando em QC D  WC D . Como se trata de
uma expanssão, WC D  0  QC D  0 . Logo, o gás recebe calor na
transformação C  D .

Da figura (a), temos que o comprimento de onda do harmônico é

 5 cm    0,2 m .
4
A diminuição s da coluna de líquido na situação da figura (b) é dada
por
3
s    0,15 m,
4
E como ela ocorre em um intervalo de tempo t  1 min  60 s , vem
que
s 0,15
V

 V  2,5  103 m/s .
t
60

- Transformação D  A (isométrica): o trabalho realizado pelo gás é
nulo ( WD  A  0 ), resultando em QD  A  UD A . Dado que se trata de
um resfriamento ( T1  T2 ), UD A  0  QD A  0 . Logo, o gás cede
calor na transformação D  A .
O calor recebido pelo gás na transformação C  D foi dado pelo
enunciado ( QC D  7910J ). Para a transformação B  C , temos
QB C  n  CV   
QB C  1mol 

3 J
8
 (900K  300K ) 
mol  K
2
QB C  7200J

b) Pela equação fundamental da ondulatória, com a velocidade do
com no ar,
v
340
f  ar 
 f  1700 Hz .

0,2
c) Como ao mudar de meio o som não tem sua frequência alterada, no
líquido tem-se que
v
1700
liq  liq 
 liq  1 m .
f
1700

Assim, considerando apenas as transformações em que o gás recebe
calor, a quantidade total de calor recebido em um ciclo é
QR  QB C  QC D  7200  7910
QR  15.110J

QUESTÃO 05
Um alto-falante emitindo som com uma única frequência é colocado
próximo à extremidade aberta de um tubo cilíndrico vertical preenchido
com um líquido. Na base do tubo, há uma torneira que permite escoar
lentamente o líquido, de modo que a altura da coluna de líquido varie
uniformemente no tempo. Partindo-se do tubo completamente cheio
com o líquido e considerando apenas a coluna de ar criada no tubo,
observa-se que o primeiro máximo de intensidade do som ocorre
quando a altura da coluna de líquido diminui 5 cm e que o segundo
máximo ocorre um minuto após a torneira ter sido aberta. Determine

d) A menor coluna de líquido necessária é tal que produza um primeiro
harmônico. Pelos dados do enunciado a ressonância em líquidos

envolve a presença de nós na superfície. Logo, a situação é a
seguinte:
A ressonância em líquidos envolve a presença de nós na
superfície.

Note e adote:
Velocidade do som no ar: var  340 m/s.

º

Velocidade do som no líquido: v liq  1700 m/s.
Considere a interface ar-líquido sempre plana.
A ressonância em líquidos envolve a presença de nós na superfície.

L


2

a) o módulo da velocidade V de diminuição da altura da coluna de
líquido;
b) a frequência f do som emitido pelo alto-falante.
Sabendo que uma parcela da onda sonora pode se propagar no
líquido, determine

L

c) o comprimento de onda  deste som no líquido;

9

º
liq
2



1
 L  0,5 m .
2
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QUESTÃO 06
Uma espira quadrada, de lado L, constituída por barras rígidas de
material condutor, de resistência elétrica total R, se desloca no plano
xy com velocidade v constante, na direção do eixo x. No instante
t  0, representado na figura, a espira começa a entrar em uma região
do espaço, de seção reta quadrada, de lado 2L, onde há um campo
magnético B perpendicular a v ; a velocidade da espira é mantida

i1 


R

 i1 

L  B v
R

b) No instante t2  (3L) / (2v ) a espira condutora terá percorrido uma
distância
3L
3L
s2  v  t2  v 
 s2 
2v
2
A espira estará totalmente imersa no campo magnético e não haverá
variação do fluxo magnético.

constante por meio da ação de um agente externo. O campo B é
uniforme, constante e tem a direção do eixo z, entrando no plano xy.

Consequentemente, a corrente induzida será nula.
i2  0
c) No instante t3  (5L) / (2v ) a espira condutora terá percorrido uma
distância
5L
5L
s3  v  t3  v 
 s2 
2v
2

Note e adote:
Força eletromotriz na espira parcialmente imersa no campo
magnético:   LBv
a) A figura da página de respostas representa a situação para o
instante t1  L / (2v ). Indique nessa figura o sentido da corrente elétrica

A espira estará saindo da região onde há o campo magnético e
novamente haverá variação do fluxo magnético. Desta vez, porém, o
fluxo estará diminuindo (ao contrário do que ocorria instante t 1) e a
corrente induzida percorrerá a espira no sentido horário (ao contrário
do que ocorria instante t1).

i1 que circula pela espira e determine o seu valor.

b) Determine a corrente i 2 na espira para o instante t2  (3L) / (2v ).
c) Determine a força eletromagnética F (módulo, direção e sentido)
que atua na espira no instante t3  (5L) / (2v ).
Folha de resposta:

A imagem abaixo mostra as forças magnéticas que atuam sobre cada
uma das arestas da espira imersas no campo magnético.

Resolução
a) Como indica a figura da página de respostas, no instante
t1  L (2v ) a espira condutora está entrando na região onde há o
campo magnético. Logo, ocorre uma variação do fluxo de campo
magnético através da espira e, consequentemente, surge uma
corrente induzida na mesma.
De acordo com a lei de Lenz, a corrente induzida deve se opor à
variação do fluxo e campo magnético. Ou seja, se está ocorrendo um
aumento do fluxo gerado por um campo magnético orientado para
dentro da página, a corrente induzida produzirá um campo magnético

A intensidade dessas forças é dada por F  B  i  , onde
é a
extensão do condutor percorrido pela corrente i que se encontra
imersa no campo magnético de intensidade B. O sentido das forças é
determinado pela regra da mão esquerda (ou pela regra da mão direita
espalmada).

oposto, orientado para fora da página ( Bind ).

F2 . Assim, temos F orientada para a esquerda (como indicado na

Repare que as forças F1 e F3 se equilibram, restando apenas a força
figura) e com intensidade F  B  i3  L .

Pela regra da mão direita, chegamos à conclusão de que a corrente
induzida deve percorrer a espira no sentido anti-horário.

Dado que a velocidade da espira é constante, temos i3  i1 . Logo,
F B

A intensidade da corrente induzida pode ser obtida pela lei de Ohm:
10

L2  B 2  v
L  B v
L  F 
R
R
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grande isolamento do país também preocupa as potências, pois
impede até uma estimativa precisa do arsenal bélico e do potencial
militar da Coreia do Norte inviabilizando estratégias de contenção de
um possível conflito.

GEOGRAFIA
QUESTÃO 01
Observe, na imagem noturna obtida por satélite, os limites territoriais
do país A e países fronteiriços.

QUESTÃO 02
A Lei de Terras, de 1850, e a legislação subsequente codificaram os
interesses combinados de fazendeiros e comerciantes, instituindo as
garantias legais e judiciais de continuidade do padrão de exploração
da força de trabalho, mesmo que o cativeiro entrasse em colapso. Na
iminência de transformações nas condições do regime escravista, que
poderiam comprometer a sujeição do trabalhador, criavam as
peculiares condições que garantissem, ao menos, a sujeição do
trabalho na produção do café.
José de Souza Martins, O cativeiro da terra, 1979. Adaptado.

a) Considerando o contexto social de transformações a que se refere o
autor, explique os interesses combinados de fazendeiros e
comerciantes que se codificaram na promulgação da Lei de Terras de
1850.
b) Cite e explique um impacto da abolição da escravidão em relação
aos processos de urbanização e de industrialização.
Resolução
a) O contexto de abolição da escravidão e ampliação de frentes
produtivas agrícolas, relacionadas principalmente ao início do ciclo do
café no país, foi acompanhado pela instituição da mencionada lei que
passou a impedir a concessão de sesmarias, terrenos não utilizados
que eram concedidos a colonizadores e aliados da coroa portuguesa
durante o período colonial e início da monarquia. Assim, a partir da Lei
de Terras o acesso a novos terrenos ocorre somente a partir da
compra junto ao governo, fato que provocou intensificação da
concentração de terras nas mãos de antigos latifundiários e restringiu
significativamente o acesso à terra por parte de trabalhadores rurais,
garantindo a sujeição desses trabalhadores (inclusive com uma nova
forma de escravidão: a “por dívida”) e a mão de obra imigrante para os
cafezais. Dessa forma, a apropriação da produção e comercialização
de gêneros agrícolas ficou cada vez mais concentrada nas mãos de
poucos agentes (grandes fazendeiros e comerciantes), aumentando
as desigualdades sociais no campo, ação ilegal de grileiros e
posseiros para conseguir grandes terrenos por meio de documentos
forjados e conflitos envolvendo a disputa de terras férteis no espaço
agrário brasileiro.
b) As pressões abolicionistas no Brasil se relacionaram com o
processo de industrialização desde meados do século XIX. Com a
elaboração da Lei Eusébio de Queirós (1850) que proibia o tráfico de
escravos, ocorreu um significativo deslocamento do capital, antes
investido no comércio de escravos para outras atividades, dentre elas
a industrialização. Nesse sentido, a década de 1850 foi marcada por
um breve surto industrialista no Brasil motivado pela iniciativa do
Barão de Mauá. Já a abolição definitiva da escravidão em 1888 criou
um grande contingente populacional - sem instrução escolar e
submetida à relação servil - que buscava sua inserção na sociedade.
Muitas dessas pessoas não conseguiram emprego nas lavouras
devido à inserção da mão-de-obra imigrante (principalmente italianos),
recém-chegada ao país, algo que as obrigou a se deslocar para os
crescentes centros comerciais e urbanos próximos ao litoral, no qual
chegavam sem condições financeiras para se estabelecerem
dignamente. Nesse contexto, a população recém-libertada foi obrigada
a ocupar áreas periféricas mal servidas de infraestrutura para
sobrevivência e aceitar subempregos de condições degradantes na
indústria ou empregos temporários precarizados (como tarefas
realizadas em áreas portuárias) a salários baixíssimos. Fatos que vão
atender aos interesses da nascente elite industrial no país e corroborar
um processo de urbanização rápido e excludente.

a) Identifique o país A e cite uma razão para o fato de esse país,
comparativamente a seus fronteiriços, aparecer na imagem como se
estivesse às escuras.
b) Explique, citando ao menos dois argumentos de ordem geopolítica,
por que os EUA e alguns países da Europa Ocidental consideram
esse país uma ameaça global e regional.
Resolução
a) A questão lembra conceitos muito importantes e muito utilizados
pelo geógrafo Milton Santos: contraposição entre espaços luminosos
(China e Coreia do Sul) e espaços opacos (Coreia do Norte),
resultantes da terceira revolução industrial e o consequente meio
técnico-científico-informacional.
O país A é a Coreia do Norte. O fato do país (comparativamente a
seus vizinhos fronteiriços China e Coreia do Sul) aparecer na imagem
como se estivesse às escuras, deve-se a baixos níveis de
urbanização, com economia pouco dinâmica (excetuando-se
investimentos no setor militar) e extremamente fechada, controlada
por uma ditadura da família Kim desde 1948. A infraestrutura é pouco
desenvolvida, há problemas no setor industrial e no setor agrícola
devido à inexistência da concorrência e baixos investimentos do
governo. Dessa forma, em comparação a seus vizinhos, fica muito
explícita a desigualdade na região, pois tanto China quanto Coreia do
Sul tiveram um período de grande crescimento econômico nas últimas
décadas motivado por abertura econômica e investimentos
estrangeiros em setores industriais.
b) Os EUA e alguns países da Europa Ocidental consideram a Coreia
do Norte uma ameaça global e regional devido, principalmente, ao
desenvolvimento de seu programa nuclear e ao isolamento do país.
O programa nuclear norte-coreano, embora seja uma aspiração da
família Kim desde a década de 50, depois da Guerra da Coreia (195053) – dentro do contexto da Guerra Fria – teve um grande
desenvolvimento e grandes investimentos do governo no início do
século XXI, depois do fracasso das negociações para uma possível
reunificação e do Eixo do Mal (expressão cunhada pelo presidente
George W. Bush depois dos atentados de 11/09/2001, que além da
Coreia do Norte era composto por Irã e Iraque). O programa nuclear
servido como “moeda de troca” nas relações exteriores do país
estabelecidas contemporaneamente pelo líder e presidente Kim JongUn. Com a posse do presidente Donald Trump no início de 2017, as
tensões globais se intensificaram devido ao enrijecimento da política
norte-americana em relação aos vários testes nucleares realizados
pelo regime norte-coreano.
As tensões regionais também se intensificaram, principalmente entre
China (que possui maior proximidade com o regime norte-coreano) e
Japão, o Primeiro-Ministro Shinzo Abe do Japão prometeu uma
“nuclearização” do país caso as ameaças da família Kim não
cessarem, processo indiscutivelmente negativo para a China (única
potência nuclear na região).
A China é fundamental no controle das ambições do governo nortecoreano, pois é o principal parceiro comercial do país e será
prejudicado com uma guerra na península de resultados inesperados
e, no mínimo com um grande número de refugiados para o país. O
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Resolução
a) Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro - realizados em 2016 e não
em 2015 como erroneamente apresenta o enunciado da questão –
promoveram intensas transformações sociais, infraestruturais e
econômicas na capital fluminense, no qual prevaleceram os interesses
de agentes públicos e econômicos em detrimento ao aumento da
exclusão e prejuízo nas condições de vida de parte da população
carioca. Nesse âmbito podem ser destacados os seguintes impactos
da realização do megaevento esportivo mencionado:
- desapropriação de moradores em áreas consideradas estratégicas
para implantação de infraestruturas relacionadas aos jogos. Segundo
pesquisas do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional
(Ippur), mais de 4.000 famílias cariocas foram removidas de suas
residências devido a esse aspecto;
- supervalorização de imóveis e especulação por parte de agentes
imobiliários que resultou na saída/despejo de moradores que não
tinham condições de acompanhar o aumento dos aluguéis dessas
áreas;
- sobrevalorização dos serviços e de determinados segmentos
produtivos em diversas áreas da cidade;
- aumento dos gastos públicos e endividamento do município em favor
da privatização de espaços que priorizaram as Olimpíadas como um
tipo de “produto” a ser consumido por turistas e pela elite econômica
do país, em detrimento à exclusão da população mais pobre do
cenário dos eventos esportivos.
b) Podem ser apontados como exemplos a criação de parcerias
público-privadas para construção de infraestruturas de circulação e
centros de atividades esportivas ligadas à realização dos jogos e a
revitalização de determinadas áreas comerciais tradicionais,
estratégias estas que favoreceram a ampliação da lucratividade e
reprodução do capital de grandes empresas e grupos políticos e
econômicos na cidade. Destaque para o Museu do Amanhã (Porto
Maravilha) que faz parte de um grande projeto de revitalização das
áreas portuárias e o BRT (corredores exclusivos de ônibus para
facilitar a mobilidade na cidade).
É válido ressaltar que estratégias foram e ainda são alvo de
investigações ligadas a crimes de corrupção e administração indevida
de recursos públicos, sendo exemplos disso a prisão de Carlos Arthur
Nuzman por compra de votos ligados à escolha do Rio de Janeiro
como sede dos jogos. O ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro
(COB), instituição responsável pela realização do megaevento, é
apenas um dos alvos da operação “Unfair Play” (Jogo Sujo), que
abrange também operações ilícitas de políticos e empreiteiras
envolvidas nas obras das Olimpíadas 2016.

QUESTÃO 03
A concentração da energia solar só acontece com a irradiação solar
direta. Locais com uma disponibilidade de irradiação solar anual acima
de 2000 kWh/m2 ano e baixa nebulosidade apresentam potencial para
a geração heliotérmica (geração de energia elétrica a partir do
aproveitamento térmico da energia solar).

Considerando o mapa, responda:
a) Qual é a região brasileira com maior potencial heliotérmico para
absorção de energia solar? Explique o potencial heliotérmico da região
Amazônica.
b) Cite duas vantagens da geração heliotérmica de eletricidade e
explique uma dessas vantagens em comparação com outras fontes de
energia utilizadas para esse fim.
Resolução
a) A partir do enunciado e do mapa pode-se concluir que a região
brasileira com maior potencial heliotérmico para absorção de energia
solar é a região Nordeste (acima de 2000 kWh/m 2 ano).
A região Amazônica tem um menor potencial heliotérmico (entre 800 e
1400 kWh/m2 ano) explicado pela existência da Floresta Amazônica
que protege o solo e assim diminui a irradiação solar direta e também
devido à alta nebulosidade regional gerada por um clima muito quente
e muito úmido na região.
b) As principais vantagens da geração heliotérmica de eletricidade
referem-se ao fato de ser uma fonte renovável e pouco poluente (luz
solar). Comparando com outras fontes, podem ser destacados os
seguintes aspectos:
- termelétricas: usam fontes não-renováveis e poluentes – petróleo,
carvão mineral e gás natural (combustíveis fósseis);
- hidrelétricas: usa fonte renovável e limpa (água), porém causa
grande impactos socioambientais relacionados à criação das
infraestruturas geradoras de energia (lago artificial, barragem);
- nucleares: usa fonte não-renovável (urânio) e pode acarretar
acidentes operacionais com materiais radioativos. Além disso, há
dificuldades de armazenamento e destinação dos resíduos da geração
de energia (lixo nuclear).

QUESTÃO 05
O mapa representa a Rodovia Interoceânica, conhecida no Brasil
como BR-317. Na parte destacada no retângulo, está o trecho dessa
estrada que vem sendo utilizado (de forma mais acentuada, de 2010 a
2015) como porta de entrada para o Brasil, de grupos de migrantes
vindos da América Central.

QUESTÃO 04
Estudos sobre os megaeventos esportivos têm demonstrado seu
caráter indutor de significativas transformações urbanas nas cidades
que sediam os Jogos Olímpicos. Tais intervenções urbanas são
realizadas a partir de investimentos financeiros na melhoria de
infraestruturas e imagem dessas cidades. De modo geral, esses
megaeventos articulam interesses governamentais, industriais e
empresariais.
Considerando o exemplo dos Jogos Olímpicos realizados em 2015 na
cidade do Rio de Janeiro, atenda ao que se pede.

a) Identifique o país de origem desse fluxo recente e explique, citando
uma razão de natureza física e outra social, para a migração.
b) Explique por que a entrada no Brasil se dá por esse trecho
específico da estrada mencionada, considerando, dentre outros
elementos, algumas de suas características físicas.
Resolução
a) O país de origem desses grupos de migrantes vindos da América
Central é o Haiti, cujo deslocamento tem se intensificado devido à
ocorrência de desastres naturais, como o grande terremoto ocorrido
no país em 2010 e aos problemas socioeconômicos históricos que o

a) Explique dois impactos dos Jogos Olímpicos na capital fluminense
no que se refere à mercantilização da cidade.
b) Cite dois exemplos de estratégias urbanas relacionadas aos
interesses governamentais e empresariais.
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país vivencia, como a desigualdade social, desemprego e miséria.
Cabe salientar que essa migração está inserida em um novo fluxo
chamado Sul-Sul, quando trabalhadores desqualificados migram de
países muito pobres em direção a países emergentes (Haiti-Brasil).
Também se enquadra no movimento dos refugiados ambientais,
migração causada por grandes tragédias naturais como terremotos,
furacões, entre outros fenômenos.
b) A entrada no Brasil se dá por esse trecho específico da estrada
devido às facilidades de deslocamento e de obtenção de visto de
entrada no Peru, além da fragilidade dos controles migratórios no país.
A atuação dos coiotes (atravessadores) e a corrupção de autoridades
locais também explicam o trajeto dos imigrantes haitianos. A
possibilidade de emprego e de melhora nas condições de vida em
relação ao país de origem completam o quadro migratório.
A rodovia foi pensada originalmente como escoamento da produção
brasileira pelo Pacífico, porém o movimento de cargas está aquém das
possibilidades de integração Peru-Brasil. A estrada atravessa o Peru
no sentido leste-oeste interligando a Cordilheira dos Andes às terras
baixas amazônicas facilitando os fluxos migratórios citados.

HISTÓRIA
QUESTÃO 01
Estimativa da população indígena da América na época do
contato europeu
Percentual em
Região
População
relação à total da
estimada
América
América do Norte
4.400.000
7,7
México
21.400.000
37,3
América Central
5.650.000
9,9
Caribe
5.850.000
10,2
Andes
11.500.000
20,1
Planícies da América do Sul
8.500.000
14,8
Total
57.300.000
100,00
Com base nos dados fornecidos pela tabela,
a) explique as razões da distribuição geográfica desigual da população
indígena no hemisfério americano no momento do contato europeu;
b) compare as unidades políticas indígenas do México com as dos
Andes, citando ao menos um padrão comum e uma divergência entre
elas.
Resolução
a) Quando ocorreu o contato dos europeus com as populações
ameríndias, no final do século 15, a maioria da população do Novo
Mundo estava concentrada em dois grandes impérios. No México
havia o Império (ou Confederação) Asteca (1325-1521), cuja capital
era Tenochtitlan (localizada onde hoje é a cidade do México), com
uma população de mais de 200 mil habitantes, que a fazia uma das
maiores cidades do mundo naquela época. Já nos Andes ficava o
Império Inca (1438-1533), cuja capital era Cuzco. Essas civilizações,
marcadas pela centralização administrativa, desenvolveram técnicas
eficientes de produção de alimentos, possibilitando assim o aumento
de sua concentração populacional. Havia também na América central
o mundo Maia, que abrangia uma série de cidades-Estado, mas que
naquele período já vivia grande decadência e sua população estava
declinante, pois as referidas cidades foram sistematicamente
abandonadas num processo que se iniciou a partir do século 10. A
conquista e derrocada dos impérios Asteca e Inca representou o
domínio dos espanhóis sobre grande parte das Américas a partir do
século 16.
b) A unidade política localizada no México era o Império (ou
Confederação) Asteca. Já a unidade política localizada nos Andes era
o Império Inca. Em comum tinham o fato de serem impérios, ou seja,
abrangiam largo espectro geográfico e eram governadas por um
imperador, visto como uma figura divina. As referidas sociedades eram
também muito estratificadas, sendo muito difícil a ascensão social. Os
dois impérios foram responsáveis por inúmeras realizações
arquitetônicas, tais como rede de estradas e inúmeras construções em
pedra, como a capital inca Cuzco. Já capital asteca também foi uma
grande realização da arquitetura daquele povo, pois foi toda
construída sob o lago Texcoco e suas áreas de moradia e cultivo eram
localizadas em ilhas dentro desse mesmo lago. Em suas visões
religiosas, tanto os astecas quanto os incas eram politeístas e
praticavam sacrifícios humanos. Os dois impérios também tinham
grande habilidade na produção agrícola, sendo os incas responsáveis
pelo cultivo da batata e os astecas especialmente do milho e do
cacau. Com relação as diferenças, os astecas criaram pictogramas
cujos símbolos, tais como serpentes, representavam ideias. Os incas
não tiveram nenhum tipo de escrita, mas criaram um complexo
sistema de nós distribuídos em uma corda chamados quipu, que
representavam números. Outra diferença que pode ser mencionada
em relação a esses povos refere-se ao processo de conquista dos
mesmos pelos espanhóis. No caso dos Incas, os conquistadores
europeus aproveitaram-se de um conflito interno, a disputa pelo poder
entre os irmãos Atahualpa e Huáscar (Guerra dos Dois Irmãos), de
modo que o conflito civil facilitou a dominação espanhola liderada por
Francisco Pizarro. Já no caso dos Astecas, os espanhóis
aproveitaram-se da oposição de outros povos indígenas ao domínio
asteca na região, aliando-se a eles para conquistar o Império.

QUESTÃO 06
Analise o diagrama.

a) Identifique os processos formadores de rochas das fases III e VIb e
cite um exemplo de rocha para cada uma dessas fases.
b) Explique a relação entre uma das rochas citadas e o relevo
característico dessa rocha, utilizando-se de exemplo no Estado de São
Paulo.
Resolução
a) III – sedimentação. Tal processo consiste na compactação e
litificação de sedimentos oriundos do intemperismo e erosão, dinâmica
esta responsável pela formação de rochas sedimentares, como o
arenito.
IVb – formação de rochas magmáticas extrusivas. A ascensão
do material magmático localizado no manto terrestre por meio de
dutos vulcânicos promove seu resfriamento e litificação de forma
relativamente rápida dando origem a rochas homogêneas e
resistentes, denominadas rochas ígneas (vulcânicas) extrusivas,
sendo um exemplo o basalto.
b) Atividades vulcânicas datadas do início da Era Mesozoica (há cerca
de 240 milhões de anos) promoveram a formação de estruturas
geológicas ígneas extrusivas na porção centro-ocidental do estado
paulista que, devido à sua maior resistência em relação aos processos
erosivos, originaram formas elevadas na paisagem denominadas
cuestas, relevo assimétrico que possui uma vertente bastante
íngreme e outra de inclinação suave devido à erosão diferencial
formada pelas estruturas basálticas ali presentes.
No caso das rochas sedimentares, principalmente o arenito, sua
ocorrência está associada a formas mais intensamente intemperizadas
e de menor altitude localizados principalmente na unidade
geomorfológica denominada Depressão Periférica da Borda Leste da
Bacia do Paraná ou Depressão Periférica Paulista.
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centralização política e a eficiência administrativa do Estado. Outros
déspotas esclarecidos do período foram D.José I de Portugal, Catarina
II da Rússia e Frederico II da Prússia.

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03
A Índia exporta para a China vastas quantidades de ópio, para cujo
cultivo possui facilidades peculiares. O ópio pode ser produzido em
Bengala melhor e mais barato do que em qualquer outra parte do
mundo; e a China oferece um mercado quase que ilimitado em suas
dimensões. O gosto por essa droga espalhou-se pelo império, a
despeito das severas regulações para sua exclusão, e se diz que ele
entrou no próprio palácio. Não obstante o consumo desse estimulante
pernicioso eventualmente ser reprimido de um ponto de vista moral, é
certo que ele promove diversos objetos que são igualmente desejáveis
tanto pela Índia como pela Inglaterra. A Índia, ao exportar ópio, auxilia
o fornecimento de chá à Inglaterra. A China, ao consumir ópio, facilita
as operações de receita entre a Índia e a Inglaterra. A Inglaterra, ao
consumir chá, contribui para aumentar a demanda por ópio indiano.
Edward Thornton, India, its state and prospects. Londres: Parbury, Allen & Co., 1835. Adaptado.

a) Indique como o texto caracteriza a cadeia mercantil do ópio e qual
sua importância para a economia inglesa do século XIX e para as
relações coloniais entre Grã-Bretanha e Índia.
b) Identifique e explique um conflito posterior a 1835 que se relacione
diretamente aos processos descritos no texto.
Resolução
a) Superadas as tensões geradas pelas Guerras Napoleônicas no
início do século XIX, os interesses comerciais britânicos voltaram-se
para o Extremo Oriente, sendo o Império Chinês seu principal alvo,
dado seu já elevado número de habitantes e potenciais mercados e
fornecedores para o Império Britânico, que vivia a consolidação e
expansão da atividade industrial. Além da China, outro mercado que
era alvo do interesse do capitalismo britânico era a Índia, também
muito populosa. Os mercados indianos eram mais abertos ao
comércio britânico, já os chineses mantinham restrições e apenas o
porto de Cantão estava aberto ao comércio estrangeiro. O texto indica
que o cultivo de ópio na Índia era mais barato e melhor, sendo, então,
um produto vantajoso para exportar para a China, que consumia o
ópio em larga escala, mesmo havendo restrições para o consumo da
droga. O texto ainda afirma que a exportação de ópio indiano para a
China auxilia o fornecimento de chá à Inglaterra, por sua vez, a
Inglaterra e a Índia passam pelo estreitamento das relações
comerciais a partir dessa atividade.
b) Podemos mencionar as Guerras do Ópio, que ocorreram entre 1839
e 1842 (A Primeira Guerra do Ópio) e entre 1856 e 1860 (A Segunda
Guerra do Ópio). A partir de 1830, a Inglaterra obteve a exclusividade
do comércio no porto de Cantão. A China exportava seda, porcelana e
chá em grande escala para a Europa. Essa relação gerava um déficit
para a Inglaterra em relação ao comércio com a China. A fim de
compensar as suas perdas, a Inglaterra passou a traficar ópio indiano
para o Império Chinês, o que ocasionou uma reação de Pequim,
proibindo o tráfico de ópio. Esta ação é o estopim da Primeira Guerra
do Ópio, a resposta britânica foi imediata, lançando mão de seu
poderio militar sobre a China. A superioridade militar e naval inglesa
era evidente, depois de anular a marinha chinesa, sitiar o porto de
Cantão, bombardear Nanquim e isolar a capital Pequim, o Império
Britânico impôs o Tratado de Nanquim (1842), que determinou a
abertura de cinco portos chineses ao comércio de ópio britânico
(Cantão, Xangai, Fuzhou, Xizmen, Ningbo), o pagamento de uma
pesada indenização de guerra para a Inglaterra e a entrega da ilha de
Hong Kong, que ficou sob domínio britânico por 155 anos. A Segunda
Guerra do Ópio foi resultado da tentativa chinesa, em Cantão, de
retomar e manter o protecionismo chinês nas atividades comerciais.
Nesta guerra, as ações imperialistas britânicas e francesas
determinaram a abertura, praticamente total, do comércio chinês aos
interesses ocidentais. Outro movimento que pode ser relacionado com
esse contexto é a Revolta dos Cipaios (1857), um conjunto de
levantes armados na Índia contra a dominação britânica na região. A
revolta assumiu grandes proporções e ocasionou o fim do governo da
Companhia Britânica das Índias Orientais e a passagem para a coroa
britânica, que na época tinha no trono a rainha Vitória I, proclamada
Imperatriz da Índia. Esse episódio foi considerado o início dos
movimentos de resistência ao imperialismo no país.

Integrante da poderosa família dos Habsburgos, José II foi coroado
imperador da Áustria em 1765, um dos mais vigorosos centros da
cultura europeia no século XVIII.
a) A partir de elementos representados na pintura, aponte e explique
duas características das sociedades europeias no período.
b) Explique por que José II é considerado um déspota esclarecido.
Resolução
a) Martin van Meytens (1695-1770) foi um importante pintor na corte
austríaca no século 18. A sociedade austríaca daquele período era
tipicamente ligada ao que os historiadores chamam de “Antigo
Regime”, conjunto de características políticas, sociais e econômicas
predominantes durante a Idade Moderna (séculos XV ao XVIII). A tela
em questão, chamada de “Banquete de coroação de José II”
representa muitas características daquele estilo de sociedade. A
valorização da coroação de um rei e os festejos ligados a ela
remontam uma sociedade cujo poder do monarca é absoluto, ou seja,
exercido sem limitações. Essa mesma sociedade é estamental,
dividida em grupos sociais com baixa mobilidade social, sendo os
membros da corte, os que assistiram diretamente à coroação do novo
rei e participam do banquete, sendo estes ligados a nobreza e ao
clero. Assim, os festejos da coroação real ocorrem com toda a pompa,
em um local que representa o luxo e a riqueza, exatamente como em
suas visões aquele momento mereceria, tal qual está representado
pela tela de Meytens.
b) O despotismo esclarecido foi um aspecto da Idade Moderna no qual
alguns governantes europeus do século 18, apesar de manterem seus
amplos poderes absolutistas, implantaram mudanças em seus
governos a partir da influência pelo movimento iluminista. O
Iluminismo, movimento do século XVIII, tinha como principal
característica a valorização da razão e a crítica ao Antigo Regime,
propondo sua substituição. Dentre os governantes classificados como
déspotas esclarecidos, esteve José II (1765-1790) da Áustria, que ao
longo de seu governo implantou tanto medidas centralizadoras por
parte do Estado quanto outras progressistas pela influência iluminista,
como a limitação do poder da Igreja. Podemos citar como exemplo o
Édito de Tolerância (1781), que concedeu liberdade de culto a todos
os cristãos, além de liberar os judeus de utilizarem sinais distintivos
em suas roupas e lhes permitir frequentarem as universidades.
Também aboliu a servidão (1781) e a tortura (1785), além de
estabelecer o ensino primário obrigatório oferecido pelo Estado. Nesse
sentido, José II pode ser considerado um desposta esclarecido pois
implementou medidas de valorização da razão e também intensificou a

QUESTÃO 04
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Migrar, portanto, tem sempre um sentido ambíguo – como uma
imposição das condições econômicas e sociais ou ambientais – e,
nesse caso, ela aparece no mais das vezes como um dos mais fortes
elementos que explicariam uma destinação do ser nordestino, mas
também como uma escolha contra a miséria e a pobreza da vida no
sertão. Migrar é, em última instância, dizer não à situação em que se
vive, é pegar o destino com as próprias mãos, resgatar sonhos e
esperanças de vida melhor ou mesmo diferente. O problema está no
fato de que, numa vasta produção discursiva, retirou-se do migrante a
sua condição de sujeito, como se migrar não fosse uma escolha, como
se ele não tivesse vontade própria. Migrar pode ser entendido como
estratégia não só para minimizar as penúrias do cotidiano, mas
também para buscar um lugar social onde se possa driblar a exclusão
pretendida pelas elites brasileiras através de seus projetos
modernizantes.

Dei tamanho pulo na cadeira, que metade da vinagreira foi parar na
salada...
– Como disse? – repliquei espantado.
– Sim, 42 anos, sob a regência de dona Isabel de Bragança,
aconselhada por Benjamin Constant. Dona Isabel era filha de Dom
Pedro II.
– Quarenta e dois anos? Não é possível...
– 13 de maio de 1888, menos 1930: 42 anos...
– Quer dizer que...
– Que qualquer negro de 50 anos que você encontrar hoje pelas ruas
foi escravo até os 8 anos de idade; o negro de 60 anos, escravo até os
18 anos.
– Não será possível! O senhor deve estar enganado. Não será o ano
de 1788... olhe: acho que o senhor está enganado. Não é possível.
– Bom, se não acredita em mim, pode averiguar por aí.
Roberto Arlt. Águas_fortes cariocas. Rio de Janeiro: Rocco, 2013. Tradução: Gustavo Pacheco.

Isabel C. M. Guillen. Seca e migração no Nordeste: Reflexões sobre o processo de banalização de
sua dimensão histórica.Trabalhos para Discussão nº 111. Recife: Fundação Joaquim Nabuco,
2001. Adaptado.

a) Identifique e explique o estranhamento do cronista argentino.
b) Aponte e explique duas características do processo de abolição da
escravidão no Brasil.
Resolução
a) O estranhamento do cronista argentino refere-se à tardia abolição
da escravidão no Brasil. No caso dos países ocidentais, o Brasil foi o
último a abolir a escravidão em 1888, sendo antecedido por Cuba em
1886 e pelos Estados Unidos em 1865. Os países da América Latina
aboliram a escravidão, em sua maioria, em meados da década de
1820, de modo que o caso brasileiro configurou um processo bastante
tardio.
b) O processo de abolição da escravidão no Brasil foi gradativo, a
partir da implementação de uma legislação que era consequência das
crescentes pressões do movimento abolicionista. O movimento se
fortaleceu significativamente a partir da década de 1870 (após a
Guerra do Paraguai, que contou com a participação de escravos que
foram alforriados), organizando-se na formação de clubes,
associações, jornais que difundiam a causa abolicionista e compravam
alforrias de escravos. Após a proibição do tráfico de escravos pela Lei
Eusébio de Queirós (1850), a instituição da escravidão em si passou a
ser alvo de regulamentação, com destaque para as seguintes leis: Lei
do Ventre Livre (1871) – determinava que os filhos de escravas
nascidos a partir daquela data seriam livres, tendo o proprietário a
opção de entregar a criança ao Estado em troca de uma indenização
ou de utilizar seu trabalho até os 21 anos de idade, visando arcar com
os custos de sua criação; Lei do Sexagenário (Lei Saraiva-Cotegipe de
1885) – estabelecia que todos os escravos maiores de 60 anos eram
libertos. A legislação abolicionista foi eficiente em postergar o final
definitivo da escravidão, que ocorreu somente em 1888 com a
assinatura da Lei Áurea. Podemos citar ainda como característica da
abolição da escravidão o protagonismo de escravos e ex-escravos
nesse processo, na medida em que estes se engajaram na luta
abolicionista, seja pelo viés legalista seja pela atuação em revoltas
que pressionavam pelo esfacelamento do sistema. Um caso
sintomático dessa atuação foi o do rábula Luiz Gama, que, além de
conseguir judicialmente a própria liberdade, atuou como advogado
conduzindo diversos processos que resultaram na liberdade de
centenas de escravos.

a) Cite uma obra literária e um filme que tenham tratado do fenômeno
mencionado no texto.
b) Identifique as motivações dos fluxos migratórios de nordestinos
para a região Norte, na segunda metade do século XIX, e para a
região Sudeste, na segunda metade do século XX.
Resolução
a) Sobre os temas abordados no texto, migração, seca, população
nordestina, no campo da literatura podemos citar a obra Vidas Secas
(1938), de Graciliano Ramos. A mesma obra foi retratada no cinema
por Nelson Pereira dos Santos, em 1963. Outro filme da mesma
temática é o Homem da Capa Preta (1987), de Sérgio Rezende. Ainda
na literatura, Morte e Vida Severina (1955), de João Cabral de Melo
Neto se enquadra na proposta do item apresentado.
b) Os fatores que impulsionaram os fluxos migratórios nordestinos
para outras áreas do Brasil estão relacionados às condições climáticas
da região, marcada por repetidas secas, o recorrente descaso do
poder público com as especificidades da região, a estrutura fundiária
nordestina que fomenta a opressão e miséria do campesinato,
limitando as possibilidades de manutenção dos mesmo na região, bem
como perpetuando um modelo de concentração fundiária.
O fluxo migratório nordestino para a região Norte, na segunda metade
do século XIX, estava relacionado à crescente exploração da borracha
no Vale Amazônico. Nas últimas três décadas do século XIX e no
começo do século XX, devido à ampliação e diversificação da
produção industrial europeia, a borracha natural (originária da Região
amazônica) se transformou em uma mercadoria muito procurada para
a produção de diversos bens de consumo. O Brasil já detinha a
supremacia na venda no mercado mundial e atraiu diversas
companhias extrativistas estrangeiras, além de um intenso fluxo de
milhares de migrantes especialmente provenientes da região
Nordeste. Nesse período, a borracha chegou a representar quase 40%
das exportações brasileiras. No caso da região Sudeste, já na
segunda metade do século XX, a imigração (existente desde o final do
século XIX) continuou se expandindo, agora em decorrência do
crescimento das cidades. Os polos urbanos geravam o aumento da
demanda por mão-de-obra e representavam possibilidades de
trabalho. Sendo assim, o fluxo migratório nordestino para essa região
resultou transformou-se em mão de obra empregada nas indústrias e
na construção civil. Nesse processo, grupos industriais fortes se
consolidaram, tais como os Matarazzo e os Crespi em São Paulo,
além da formação de bairros operários na cidade, tais como a Moóca,
o Brás e o Ipiranga.
QUESTÃO 05
Em 14 de maio de 1930, um jornalista argentino compôs a seguinte
crônica, referindo-se à abolição da escravidão no Brasil:
Hoje almoçando na companhia do senhor catalão cujo nome não vou
dizer por razões que os leitores podem adivinhar, ele me disse:
– 13 de maio é festa nacional...
Ah! É mesmo? Continuei botando azeite na salada.
– Festa da abolição da escravatura.
– Ah, que bom.
E como o assunto não me interessava especialmente, dedicava agora
minha atenção a dosar a quantidade de vinagre que colocava na
verdura.
– Semana que vem fará 42 anos que foi abolida a escravidão.
15
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escrever vocês mesmos!". Vale ressaltar que Maiakovski tinha forte
proximidade com a produção futurista e cubofuturistas, procurando
integrar à sua escrita novas formas de composições poéticas e
defendendo a máxima “não há conteúdo revolucionário sem forma
revolucionária”. No entanto, essa postura chocou-se com as posições
stalinistas, que defendiam uma arte de caráter panfletário, baseada
em métodos e com pouco espaço para a capacidade inventiva.

QUESTÃO 06
Come ananás, mastiga perdiz.
Teu dia está prestes, burguês.
Vladimir Maiakóvski. Come ananás, 1917.

Cidadão fiscal de rendas! Desculpe a liberdade.
Obrigado.... Não se incomode.... Estou à vontade.
A matéria que me traz é algo extraordinária:
O lugar do poeta da sociedade proletária.
Ao lado dos donos de terras e de vendas
estou também citado por débitos fiscais.
Você me exige 500 rublos por 6 meses e mais
(...)
Cidadão fiscal de rendas, eu encerro.
Pago os 5 e risco todos os zeros.
Tudo o que quero é um palmo de terra
ao lado dos mais pobres camponeses e obreiros.
Porém se vocês pensam que se trata apenas
de copiar palavras a esmo,
eis aqui, camaradas, minha pena,
podem escrever vocês mesmos!

MATEMÁTICA
QUESTÃO 01
Em uma competição de vôlei, estão inscritos 5 times. Pelo
regulamento, todos os times devem se enfrentar apenas uma vez e,
ao final da competição, eles serão classificados pelo número de
vitórias. Dois ou mais times com o mesmo número de vitórias terão a
1
de
mesma classificação. Em cada jogo, os times têm probabilidade
2
vencer.
a) Explique por que 2 times não podem empatar na classificação com
4 vitórias cada um.
b) Qual é a probabilidade de que o primeiro classificado termine a
competição com 4 vitórias?
c) Qual é a probabilidade de que os 5 times terminem empatados na
classificação?
Resolução
a) Note que cada time joga 4 vezes, uma vez com cada um dos outros
times. Sendo assim, se um time ganhar os 4 jogos, cada um dos
outros times adquire uma derrota, sendo impossível que outro time
tenha também as 4 vitórias.
b) Explicamos no item (a) que 2 times não podem empatar com 4
vitórias cada um, podendo haver apenas um time com esse número de
vitórias.
A probabilidade de que um dado time tenha as 4 vitórias é dada por:
1 1 1 1 1
1
⋅ ⋅ ⋅ =
=
2 2 2 2 24 16
Como são 5 times possíveis para essas 4 vitórias, temos:
1
5
.
5⋅
=
16 16

Vladimir Maiakóvski. Conversa sobre poesia com o fiscal de rendas, 1926.

a) Indique duas características da produção cultural na Rússia, nos
anos posteriores à Revolução de 1917.
b) Identifique e comente uma crítica e uma proposta de mudança
presentes nos dois poemas.
Resolução
a) O momento posterior à Revolução Russa de 1917 é marcado pela
restrição à liberdade de criação artística e pela homogeneização na
URSS, a partir da imposição da estética artística que ficou conhecida
como “Realismo socialista”. Um dos principais responsáveis pela
implementação dessa estética na União Soviética foi Andrei Jdanov,
um dos comissários de Stálin. O Realismo socialista defendia a
criação de obras de alto nível artístico que estivessem marcadas pela
visão da luta histórica do proletariado e pela grandiosa vitória do
socialismo. Segundo a definição de G. Struve, essa corrente era
caracterizada pela defesa “de uma postura positiva em relação à nova
realidade de uma sociedade coletivizada. Por isso ele é
fundamentalmente otimista, diz sim à vida, ao passo que o velho
realismo burguês era fundamentalmente pessimista e implicava
frequentemente uma concepção doentia do mundo”. Essa corrente foi
determinante nas manifestações artísticas após 1917, consolidando
um "método" que devia ser seguido por artistas e escritores. O
realismo socialista considerava a preocupação com a forma um
aspecto burguês, enfatizando as temáticas que deviam ser abordadas
nas obras. Para contemplar os temas caros ao Partido, como a
revolução, a industrialização e a coletivização do campo, era
recorrente uso de um mesmo esquema narrativo, no qual um herói
consciente politicamente e dotado de um espírito de sacrifício age de
forma exemplar na condução da luta pelo socialismo. Essa “fórmula”
foi explorada em diversos campos, como a literatura, as artes plásticas
e o teatro. O objetivo era que esse modelo explorado incessantemente
fosse acessível à população soviética, ou seja, conferia às artes um
instrumento e doutrinação do proletariado. Podemos citar como
exemplos de manifestações artísticas do Realismo Socialista a obra
do pintor Aleksandr Gherassimov, o Monumento a Gagárin (Moscou),
e, com destaque, a estátua da Mãe Pátria, em Volgogrado. No âmbito
do cinema, destaca-se Serguei Eisenstein responsável pelo filme "O
encouraçado Potenkim" (1925), um dos filmes destinados oficialmente
a comemorar os vinte anos da Revolução de 1905 e que se tornou um
dos marcos na história do cinema.
b) O poema (Come ananás), datado de 1917, mostra uma evidente
proposta de mudança ao defender a subversão da ordem da
sociedade burguesa e a ascensão dos proletariados ao poder, a partir
da ideia marxista de luta de classes. Maiakóvsky, que teve um forte
engajamento na Revolução Bolchevique, exemplificou nesse caso a
chamada poesia de luta. Na ocasião, jornais noticiaram que
marinheiros revoltados que protestavam no palácio de inverno
cantavam esses versos, que se tornaram muito populares. O poema
"Conversa sobre poesia com o fiscal de rendas", datado de 1926, já
durante a era stalinista, pode ser entendido como uma crítica do poeta
às tentativas dos burocratas soviéticos, pautados pelo Realismo
Socialista de reduzir a atividade artística a fórmulas pré-concebidas.
Nesse poema, o autor enfatiza os aspectos criativos da escrita
("Porém se vocês pensam que se trata apenas de copiar palavras a
esmo"), sugerindo que "eis aqui, camaradas, minha pena, podem

c) Sejam A , B , C , D e E os times. Para que haja empate entre
eles cada um dos times deve ter 2 vitórias e duas derrotas.
O número de possibilidades de escolha para o time A vencer duas
⎛ 4⎞
partidas é: ⎜ ⎟ = 6 .
⎝ 2⎠
Suponha, sem perda de generalidade, que o time A ganhou dos
times B e C ( logo perdeu do time D e do E ). Para este caso,
temos as seguintes possibilidades:
I) B vence C e D .
Neste caso, C deve ganhar de D e E , D deve ganhar de E .
II) B vence C e E .
Neste caso, C deve ganhar de D e E , E deve ganhar de D .
III) B vence D e E .
Neste caso, A e B já tem duas vitórias e os outros times uma vitória
cada um.
Então, temos duas possibilidades:
i) Time C ganha do time D e o time D ganha do time E .
ii) Time C ganha do time E e o time E ganha do time D .
Calculando as possibilidades de cada caso:
10

⎛ 1⎞
P(I ) = ⎜ ⎟ , (1 única possibilidade )
⎝2⎠
10

⎛ 1⎞
P(II ) = ⎜ ⎟ , (1 única possibilidade )
⎝2⎠
10

⎛ 1⎞
P(III ) = 2 ⋅ ⎜ ⎟ , (2 possibilidades equiprováveis )
⎝2⎠
Logo, a probabilidade total é:
1
2 ⎞ 6⋅4
3
⎛ 1
P = 6 ⋅ ⎜ 10 + 10 + 10 ⎟ = 10 =
2
2
2
2
128
⎝
⎠
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2
2


. Logo, cos  
donde  
ou
cos     , obtemos o valor
4
2
2
6



3

7
. Como   0,  então     
portanto   .

6
2
4
4

QUESTÃO 02
  
Considere as funções f :   ,   [1,1] e g : 0,   [1,1] definidas
 2 2
por f ( x )  sen( x ) e g( x )  cos( x). Sendo f e g bijetoras, existem

funções f 1 e g 1 tais que f 1 f  f f 1  id e g 1 g  g g 1  id, em
que id é a função identidade.

QUESTÃO 03
Sejam C um subconjunto não vazio e P um ponto, ambos em um
mesmo plano, tais que P  C. Diz-se que "P enxerga C sob um ângulo
 " se  for a medida do menor ângulo com vértice P em que
contenha C . Por exemplo, na figura, o ponto P enxerga o quadrado
C sob o ângulo  indicado.

a) Para 0    1, mostre que (g f 1)()  1  2 .
 6 2 
 1
b) Mostre que f 1    g 1 
  .

2
4
 

 4

Resolução
  
a) Note que f 1 : [1,1]   ,  é dada por f 1(x)  arcsen x e
 2 2
1
g :  1,1  [0, ] é dada por g(x)  arccosx .

Assim,
g f 1()  cos(arcsen ) .

  
Seja x    ,  tal que f 1     arcsen   x , em outras palavras,
 2 2
tal que sen x   .
Ora, estamos a procura de cosx . Da Relação Fundamental,

a) Se C for um círculo de raio r , centrado na origem de um plano
cartesiano real, determine o lugar geométrico dos pontos que
enxergam C sob um ângulo de 60o.
b) Se C for a união dos segmentos OA e OB, em que O  (0,0) ,
A  (a,0) e B  (0,b), com a, b  0, determine o lugar geométrico dos

obtemos que cos x   1  2 . No entanto, x deve pertencer ao

pontos que enxergam C sob um ângulo de 90o.

  
intervalo   ,  e ao domínio da função g
 2 2

Resolução
a) Observe a figura a seguir onde o ponto P enxerga a circunferência
C sob o ângulo de 60 :

logo, a opção

negativa não nos convém, resultando que
g f 1(x)  cos x  1  2 .

b) 1ª Resolução:
1 
 1
Note que f 1    arcsen  e que:
2 6
2
6 2
2 3
2 1

  
.



  cos     cos
4
2 2
2 2
4
6
12


 6 2   
 1
Logo, f 1    g 1 
 .
  

2
4
 

 6 12 4

2ª Resolução:
 6 2
 1
Aplicando g à expressão   f 1    g 1 
 , obtemos:

4
2



Note que a distância d entre o ponto P e o centro (0,0) é dada por:

  1

 6  2 
 6  2 
g f 1    g 1 
   cos   arccos 
 

2
4
6
4

 

 
  


1
r
 sen 30   d  2r
2
d

Além disso,

 6 2
Seja   0,  tal que cos   
 . Desta forma, a equação

4


acima pode ser reescrita como

d  x2  y 2 .

Logo,

x 2  y 2  2r  x 2  y 2  4r 2
Ou seja, qualquer ponto P enxergando a circunferência sob o ângulo
de 60 , deve ser tal que suas coordenadas satisfaçam x 2  y 2  4r 2 ,

3
1


cos     
 cos   sen
2
6
 2

que representa uma circunferência de raio 2r centrada na origem.
Da Relação Fundamental, temos que

sen  

  0,  , devemos tomar a opção positiva. Note que

2 3
. Como
2



b) Lembrando que qualquer triângulo inscrito em uma circunferência
tendo um diâmetro como um dos seu lados é retângulo, e além disso,
tem o diâmetro da circunferência como sua hipotenusa, temos que
qualquer ponto indicado nas semi-circunferências na figura abaixo
enxergará o conjunto C sob o ângulo de 90 .



2 3 1
2 3
2 2 2 3
2 42 3
.



2
4
4
4
Substituindo os valores de sen e cos  na expressão de
sen 
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No entanto, qualquer bloco de tamanho 7 na sequência, começado
com 4 vai ter soma 20 portanto, pode-se considerar n  2  4  c e
k  6 para qualquer inteiro positivo c .
b) Observando a sequência, de forma análoga ao item anterior,
podemos construir a seguinte tabela:
Snk

n

k

1

3  4c

0

2

4  4c

0

3

3  4c

1

4

2 4c

0

5

2 4c

1

Note que o centro C1 é o ponto médio do segmento AB que é dado
por
0a 0b a b
C1  
,
 , 
2  2 2
 2

6

1 4  c

0

7

2 4c

2

8

4  4c

1

a2  b2 . Assim,

9

3  4c

2

10

1 4  c

1

11

1 4  c

2

12

4  4c

2

e seu raio é metade do comprimento de AB , que é
a equação da circunferência de centro C1 é:
2

a 
b   a2  b2 
a2  b2

 
 x     y    

2 
2 
2
4


Portanto, a semicircunferência azul satisfaz a mesma equação acima,
com a restrição x, y  0 .
2

2

onde c é um inteiro positivo.

b
 b
Observe que o centro C2 é dado por  0,  e raio
, tendo como
2
 2
equação:
2

c) Note que a soma de 4 elementos consecutivos da sequência será
sempre 13 e que um número inteiro qualquer j , pode ser escrito na
forma j  13  a  b com 0  b  13 .
O número a indica por quantos blocos inteiros (de tamanho 4) na
sequência devem ser somados.
O número b indica qual linha da tabela construída no item anterior
deve ser considerada para obter a soma j , juntamente com a soma

b
b

x2   y   
2
4

Portanto, a semicircunferência verde satisfaz a mesma equação
acima, com a restrição x  0 e y  0 .
2

13  a .
Observada a linha correspondente ao número b pode-se concluir em
qual elemento da sequência deve-se começar a soma (este elemento
é definido pelo valor de n na coluna) e quantos elementos, além dos
blocos de tamanho 4, devem ser considerados (este número é dado
pelo valor de k ).

a
a 
De maneira análoga, o centro C3 é dado por  ,0  e raio , tendo
2
2


como equação:
2

a
a2

2
x  2  y  4


Portanto, a semicircunferência vermelha satisfaz a mesma equação
acima, com a restrição x  0 e y  0 .

QUESTÃO 04
Considere a sequência

QUESTÃO 05
Para responder aos itens a) e b), considere a figura correspondente.
a) Num tetraedro OABC, os ângulos AÔB, BÔC e CÔA medem 90o.
ˆ , respectivamente,
ˆ e BCO
Sendo  e  as medidas dos ângulos ACO

a1  6, a2  4, a3  1, a4  2, e an  an  4 , para

ˆ em função de  e .
expresse o cosseno do ângulo ACB

n  5. Defina S  an  an 1      an  k para k  0, isto é, Snk é a soma
k
n

de k  1 termos consecutivos da sequência começando do n-ésimo,
por exemplo, S21  4  1  5.
a) Encontre n e k tal que Snk  20.
b) Para cada inteiro j, 1  j  12, encontre n e k tal que Snk  j .
c) Mostre que, para qualquer inteiro j, j  1, existem inteiros n  1 e
k  0 tais que Snk  j .

Resolução
a) A sequência é dada por:
6,4,1,2,6,4,1,2,6,
Para que a soma seja 20 deve-se considerar a soma
4  1 2  6  4  1 2 .
Então, uma possibilidade é considerar a soma do elemento a2 até o

b) Um navio parte do ponto de latitude 0o e longitude 0o e navega até
chegar a um ponto de latitude 45o sul e longitude 45o oeste, seguindo
a trajetória que minimiza a distância percorrida. Admita que a Terra

elemento a8 , neste caso, n  2 e k  6 .
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seja esférica de raio R  6000 km. Qual foi a distância percorrida pelo
navio?



2  cos  cos   cos ACB  cos2   cos2   cos2   cos2  





cos ACB 

2  cos   cos2 
 cos ACB  cos  cos  .
2  cos  cos  
2





b) 1ª Resolução:
Pelo enunciado o navio saiu do ponto O e chegou ao ponto N, observe
a figura:

Resolução
a) Pelo enunciado temos os seguintes ângulos na figura:

Seja P a projeção ortogonal do ponto O em CW e do ponto N em CW:

Pelas razões trigonométricas temos as seguintes relações:
i) CO  CB  cos   CA  cos  CB  CA 

cos
,
cos 

ii) AO  CA  sen e BO  CB  sen .
Podemos fazer uma analogia ao tetraedro OCPN com o item a, daí:

iii) Aplicando o Teorema de Pitágoras no triângulo OAB, temos:
AB2  AO2  BO2  AB2  CA2  sen2  CB2  sen2 
Substituindo (i) em (iii), temos:
2


cos 
2
AB2  CA2  sen2   CA 
  sen  
cos


AB2 

CA2  sen2  cos2   CA2  cos2   sen2 

cos2 

 sen2  cos2   cos2   sen2  
AB2  CA2  

cos2 





Aplicando a Lei dos Cossenos no triângulo AOB, temos:



AB  CA  CB  2  CA  CB  cos ACB
2

2

2

 

Portanto, m ON 


2

 sen2  cos2   cos2   sen2  

cos 
cos
2
CA2  
 cos ACB 
  CA   CA 
  2  CA  CA 
cos2 
cos  
cos 








2
 sen2  cos2   cos2   sen2  
cos
2
2 cos 
CA2  
 2  CA2 
 cos ACB 
  CA  CA 
2
2
cos

cos

cos 







sen2  cos2   cos2   sen2 
cos2 
cos
 1
 2
 cos ACB 
2
cos 
cos2 
cos 









2
2
sen2  cos2   cos2   sen2  cos   cos   2  cos  cos   cos ACB


2
cos 
cos2 




2  cos  cos   cos  ACB   cos  1  sen    cos  1  sen   

2  cos  cos   cos ACB  cos2   sen2  cos2   cos2   cos2   sen2  
2

2





2 2 1

  m NCO  60 .
2 2
2

 

60
 2    6000  m ON  2000 km
360

2ª Resolução:
Pelo enunciado o navio saiu do ponto O e chegou ao ponto N, observe
a figura:

Substituindo AB e CB em função de CA , temos:

2



cos NCO  cos45  cos45 

2
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2
2
ON 2  60002  2  2   1 
  6000  ON  6000

2 

Daí, temos que o triângulo NCO é equilátero, portanto o comprimento
do arco NO é um sexto do comprimento de um círculo maior, observe
a figura:



Vamos determinar a medida do arco ON .
Note que a as cordas OS, OW e WN possuem mesmo comprimento,
e formam com a corda NS um trapézio isósceles.
Aplicando a Lei dos Cossenos no triângulo WCO, temos:



OW 2  WC2  OC2  2  WC  OC  cos45

OW 2  60002  60002  2  6000  6000 

2
 OW  6000  2  2
2

Agora vamos determinar o raio do paralelo que contem a corda SN ,
observe a figura:

 

Portanto, m ON 

 

60
 2    6000  m ON  2000 km
360

QUESTÃO 06
Considere a função real definida por f ( x )  x 

1
1
 1  x .
x
x

a) Qual é o domínio de f ?
b) Encontre o(s) valor(es) de x para o(s) qual(is) f ( x )  0 .
Resolução
a) Devemos atentar para as condições de existência dessa função em
, que são:
r
 r  3000 2 ,
6000
Pela Lei dos Cossenos, temos:




sen 45 

Assim, devemos impor que:

NS2  r 2  r 2  2  r  r  cos45 



não zerar denominador de fração;
não ter radicando negativo, uma vez que as raízes são de índice
par (raízes quadradas).



x  0
x  0
 2

1
 x   0   x  1  0
 x

x
x 1
 1

1   0
0
 x
 x

NS 2  r 2 2  2  NS  r 2  2  NS  3000 2  2  2
Daí, temos o seguinte trapézio:

(I)
(II)
(III)

As condições (II) e (III), sendo inequações-quociente, devem ser
analisadas de acordo com o sinal das expressões no numerador e no
denominador de cada fração. Assim, fazemos:
(II)

x2  1
0
x
y  x2  1

++++++

Vamos determinar a medida da diagonal NO ,

1

++++++
––––––––––

1

x

Pela Lei dos Cossenos no triângulo OWN, temos:





ON 2  OW 2  WN 2  2  OW  WN  cos NWO 





yx

ON 2  2  OW 2  2  OW 2  cos NWO 





ON 2  OW 2  2  2  cos NWO

 

+++++++++++++

Como:

––––––––––––– 0

OW  NS
OW  NS 1 
NS 
2
cos NWO 

 1 
 , substituindo:
WN
2  OW
2  OW 



x




1 
NS
ON 2  OW 2   2  2    1 
2  OW




ON  6000  2  2
2



2


 



 3000 2  2  2
  2  1 


6000  2  2



––––––– +++++ –––––– ++++++

 



1
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(III)

x 1
0
x

2

2


1 
1
1
1
1
2
 x     x  1    x   x  2x 1   1  
x
x
x
x
x

 


2x 1 
y  x 1

Como x não é negativo, podemos introduzi-lo no radicando no lado
esquerdo da igualdade como x 2 :

++++++
–––––––––––––––––––

x

1

1
 x2  x  1
x

1

2 x 2  1    x 2  x  1  2 x 2  x  x 2  x  1
x


Agora podemos propor a seguinte troca de variáveis:
x2  x  y

yx

Como x  1 , temos a equivalência:
x2  x  y  x2  x  y 2 ,

+++++++++++++
––––––––––––– 0

x

novamente não havendo risco de estarmos introduzindo raiz estranha
na equação (pois x  1 ). Assim, nossa igualdade anterior se
transforma em:

2y  y 2  1  y 2  2y  1  0   y  1  0  y  1
2

+++++++++++++ ––––––
0

Voltando para a variável x:

++++++

1

x

x 2  x  12  x 2  x  1  0  x 

Como as três condições devem ser respeitadas simultaneamente,
fazemos a intersecção entre os conjuntos de valores para x obtidos
em cada uma delas, isto é, fazemos (I)  (II)  (III) . Observando que a
condição (II) está contida nas outras duas, segue que:
x  0

1  x  0 ou x  1
 x  0 ou x  1


Como x  1 , ficamos com:
x

(I)
(II)   1  x  0 ou x  1

x

Dom  f    1,0  1, 

1
1
 1  x ,
x
x

vamos denominar:

b) Para x   1,0  1,  , temos que:


1
 x m

x
,

1

 1  x  n

1
1
1
1
 1  x  0  x   1  x
x
x
x
x

Como, dadas as condições de existência, vale que:

de modo que nossa igualdade se reescreve como:


1
 x 0

x
,

1

 1  x  0

mn  x

Para x  1 , temos as equivalências:

1
1

2
 x m
 x  x  m

x


1

1  1  n 2
1


n

 x
x

1
1
 1
é a soma de duas parcelas não
x
x
x  0 . Como a condição de existência é que

então, como x  x 
negativas, então

1 5
2

Resolução II
Partindo da igualdade:

(III)

Assim, o domínio da função f é:

f (x)  0  x 

1 5
2

1,0  1,  , segue que x  1 .

Subtraindo a segunda equação da primeira, vem que:

A partir desse ponto, vamos propor duas resoluções para esse item.

1 
1

m2  n 2   x     1    x  1   m  n    m  n   x  1
x
x

 


Resolução I
Temos que:

Como m  n  x , temos, sendo x  0 :
1
1
1
1
x   1  x  x   x  1
x
x
x
x

x  m  n  x  1  m  n 

1
, de modo que o lado direito da
x
igualdade é um número positivo. Isso garante que, elevando ambos os
membros dessa igualdade ao quadrado, não estaremos introduzindo
raízes estranhas na equação. Temos que:

x 1
1
 m  n  1
x
x

Assim, montamos o seguinte sistema:

Como x  1 , então x  1  1 

m  n  x


1
m  n  1 

x

Somando as duas igualdades membro a membro, vem que:
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2m  x  1 

Sendo x 

1
x

1
 m2 , ficamos com:
x

2m  m2  1  m2  2m  1  0   m  1  0  m  1
2

Composto com odor de abacaxi

Voltando para a variável x:
x

1
1
1 5
 1  x   1  x2  x  1  0  x 
x
x
2

Como x  1 , ficamos com:
x

1 5
2

b) De acordo com enunciado, temos que ocorre uma hidrólise ácida do
éster com odor de banana, onde a reação é catalisada pelo ácido
sulfúrico (H2SO4) e os produtos são álcool isoamílico e ácido acético,
este último que possui o odor de vinagre.

QUÍMICA
QUESTÃO 01
Pequenas mudanças na estrutura molecular das substâncias podem
produzir grandes mudanças em seu odor. São apresentadas as
fórmulas estruturais de dois compostos utilizados para preparar
aromatizantes empregados na indústria de alimentos.

Éster com odor de banana

ácido acético

álcool isoamílico

QUESTÃO 02
A reação química de hidrólise de ésteres de ácidos carboxílicos é
catalisada por ácidos e segue uma cinética de primeira ordem.
Uma solução aquosa 0,1 mol/L de acetato de etila praticamente não
apresenta hidrólise em pH  7; porém, ao se adicionar HCl até a
concentração de 0,1mol/L, observa-se hidrólise, de modo que a
concentração de éster cai pela metade a cada 17,5 horas, ou seja, o
tempo de meia-vida da reação de hidrólise do acetato de etila é
considerado constante e igual a 17,5 horas. A reação prossegue até
praticamente todo o éster reagir.
No quadriculado da folha de respostas, esboce os gráficos das
concentrações de éster (acetato de etila), de álcool (etanol) e de HCl
ao longo do tempo para essa reação, nomeando a curva referente a
cada composto. Justifique sua resposta.

Esses compostos podem sofrer as seguintes transformações:
I. O álcool isoamílico pode ser transformado em um éster que
apresenta odor de banana. Esse éster pode ser hidrolisado com uma
solução aquosa de ácido sulfúrico, liberando odor de vinagre.
II. O ácido butírico tem odor de manteiga rançosa. Porém, ao reagir
com etanol, transforma-se em um composto que apresenta odor de
abacaxi.
a) Escreva a fórmula estrutural do composto que tem odor de banana
e a do composto com odor de abacaxi.
b) Escreva a equação química que representa a transformação em
que houve liberação de odor de vinagre.
Folha de respostas:
Composto com odor de banana
Composto com odor de abacaxi

Resolução
a) Utilizando a informação I, tem-se que o éster em questão é formado
pela esterificação do ácido acético com álcool isoamílico, uma vez que
é informado que ocorre liberação de odor de vinagre (ácido acético)
após hidrólise.

Ácido acético

álcool isoamílico

éster com odor de banana

Resolução
Considerando a reação descrita no enunciado, temos uma hidrólise
ácida catalisada pelo ácido clorídrico ( HC ):

Com a informação II, tem-se que o éster com odor de abacaxi é
formado pela esterificação do ácido isobutírico com álcool etílico.

Ácido butírico

etanol

éster com odor de abacaxi

A concentração final do reagente (acetato de etila) pode ser expressa
pela função exponencial genérica abaixo, onde [A]o é a concentração
inicial do reagente, k a constante e t o tempo da reação. Isso porque é
dito no enunciado que a reação segue uma cinética de primeira
ordem.

Sendo assim, temos:
Composto com odor de banana
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[ A]  [ A]O .ekt
Como na reação, a relação molar de acetato de etila e etanol é 1:1,
espera-se que ambos sigam a mesma função, entretanto o reagente
segue tendência crescente e o produto tendência decrescente. Dessa
forma, temos uma curva exponencial decrescente para o acetato de
etila (reagente), com concentração inicial de 0,1 mol/L e concentração
final de 0 mol/L. Já para o etanol (produto), espera-se uma curva
exponencial crescente, com concentração inicial de 0 mol/L e
concentração final 0,1 mol/L.
Em relação ao ácido clorídrico ( HC ), espera-se uma curva constante
em 0,1 mol/L, uma vez que se trata de um catalisador, não sendo,
portanto, consumido.

HC

etanol

Note e adote:
Considere as três células eletroquímicas como resistores com
resistências iguais.
Massa molar do cobre: 63,5 g/mol
1 A = 1 C/s
Carga elétrica de 1 mol de elétrons: 96500 C.

Acetato de
etila

a) Considere que a fonte foi mantida ligada, nos arranjos 1 e 2, por um
mesmo período de tempo. Em qual dos arranjos o estudante
observará maior massa nos eletrodos em que ocorre deposição?
Justifique.
b) Em um outro experimento, o estudante utilizou apenas uma célula
eletroquímica, contendo 2 eletrodos cilíndricos de cobre, de 12,7 g
cada um, e uma corrente constante de 60 mA. Considerando que os
eletrodos estão 50 % submersos, por quanto tempo o estudante pode
deixar a célula ligada antes que toda a parte submersa do eletrodo
que sofre corrosão seja consumida?
Resolução
a) De acordo com enunciado, temos a seguinte reação de redução
acontecendo:
Cu 2 (aq )  2e 
Cu(s)
No arranjo 1, temos que a corrente em cada célula é 60 mA, pois se
trata de uma associação em série. A carga (Q) relacionada a tal
corrente (i) em função do tempo (t) é dada pela fórmula:

QUESTÃO 03
Um estudante realizou um experimento para verificar a influência do
arranjo de células eletroquímicas em um circuito elétrico. Para isso,
preparou 3 células idênticas, cada uma contendo solução de sulfato de
cobre (II) e dois eletrodos de cobre, de modo que houvesse corrosão
em um eletrodo e deposição de cobre em outro. Em seguida, montou,
sucessivamente, dois circuitos diferentes, conforme os Arranjos 1 e 2
ilustrados. O estudante utilizou uma fonte de tensão (F) e um
amperímetro (A), o qual mediu uma corrente constante de 60 mA em
ambos os casos.

Q i  t

Assim, a carga associada no arranjo 1 é:
Q  60 103 (A)  t

A partir da semi-reação de redução do Cu2+ e sabendo que a carga de
1 mol de elétrons equivale 96500 C, temos a seguinte regra de três:
2 ∙ 96500 C
63,5 g (1 mol de Cu)
60 ∙ 10-3 ∙ t
m1

m1 = 2,0 ∙ 10-5 ∙ t (g)
Assim, a massa em uma célula no arranjo 1 é 2,0 . 10-5 . t (g).
Considerando as 3 células, temos um total de 3 ∙ 2,0 . 10 -5 . t (g), que
equivale 6,0 ∙ 10-5 ∙ t (g).
No arranjo 2, temos que a corrente em cada célula é 20 mA, pois se
trata de uma associação em paralelo. Assim, a carga associada no
arranjo 2 em cada célula é:
Q  20 103 (A)  t
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a)
- Cálculo do número de mol do NO2

Da semi-reação, vem:
2 ∙ 96500 C
20 ∙ 10-3 ∙ t

63,5 g (1 mol de Cu)
m2

1 mol NO2
x mol NO2

m2 = 6,58 ∙ 10 ∙ t (g)
-6

22,5 L
45.10-3 L
x = 0,002 mol de
NO2

Assim, a massa em uma célula no arranjo 2 é 6,58 ∙ 10-6 ∙ t (g).
Considerando as 3 células, temos um total de 3 ∙ 6,58 ∙ 10 -6 ∙ t (g), que
equivale a, aproximadamente, 2,0 ∙ 10-5 ∙ t (g).

Como a proporção de NO2 e H2SO4 é de 1 mol para 1 mol, o número
de mol do H2SO4 será 0,002 mol.

Comparando os dois valores e considerando um mesmo intervalo de
tempo t de reação, temos que haverá maior massa de deposição
no arranjo 1.

- Reação de Neutralização do H2SO4 e NaOH:

H2SO4 (aq)  2 NaOH(aq)  Na2SO4 (aq)  2H2O(

Outra maneira de resolver o problema, é deixar a massa em função da
corrente:
2 ∙ 96500 C
63,5 g (1 mol de Cu)
i∙ t
m

1mol

- Cálculo do número de mol de NaOH

i  t  63,5(g )
m
2  96500(C )
Como a massa é diretamente proporcional a corrente (i), temos que
haverá maior massa de deposição para o arranjo com maior corrente,
que no caso é o arranjo 1.
b) Considerando os eletrodos cilíndricos descritos no enunciado como
homogêneos, temos que que a massa a ser depositada de um
eletrodo para outro é de 6,35 g (metade do valor de 12,7 g pois
somente 50% do eletrodo está submerso).

1 mol H2SO4
0,002 mol H2SO4

2 mol NaOH
y
y = 0,004 mol NaOH

- Cálculo do volume de NaOH:
0,1 mol NaOH
0,004 mol NaOH

1 litro
V

Dessa forma, podemos montar uma regra de três com o auxílio da
semi-reação de redução supracitada no item a:
2 ∙ 96500 C
Q

)

2 mol

V = 0,04 L NaOH
(40mL)

63,5 g (1 mol de Cu)
6,35 g

b) Considere a sequência de reações abaixo, relativa ao experimento
2:
2 NO2 ( g )  H2O( )  HNO2 (aq)  HNO3 (aq)

Q 19300C

HNO2 (aq)  NaOH(aq)  NaNO2 (aq)  H2O(
HNO3 (aq)  NaOH(aq)  NaNO3 (aq)  H2O(

Q
19300 (C )
t  t 
 t  321666,7 s  90 h
i
60 103 ( A)
Assim, o tempo que a célula pode ficar ligada deve ser menor que
321666,7 s (90 h).

)
)

________________________________________________
2 NO2 ( g )  2 NaOH(aq)  NaNO2 (aq)  NaNO3 (aq)  H2O(
2 . (22,5 L) NO2
45.10-3L NO2

QUESTÃO 04
Para investigar o efeito de diferentes poluentes na acidez da chuva
ácida, foram realizados dois experimentos com os óxidos SO 3 (g) e
NO2 (g). No primeiro experimento, foram coletados 45 mL de SO3 em
um frasco contendo água, que foi em seguida fechado e agitado, até
que todo o óxido tivesse reagido. No segundo experimento, o mesmo
procedimento foi realizado para o NO2. Em seguida, a solução
resultante em cada um dos experimentos foi titulada com NaOH (aq)
0,1 mol/L, até sua neutralização.
As reações desses óxidos com água são representadas pelas
equações químicas balanceadas:

)

2 mol NaOH
z
z = 2.10-3 mol NaOH

[NaOH] 

0,1 mol / L 

H2 O( )  SO3 (g)  H2 SO4 (aq )

nNaOH

Vsolução

2.103 mol NaOH
 20.103 L
Vsolução

Verifica-se, a partir dos cálculos acima, que o nolume de NaOH
consumido na titulação do experimento 2 será o menor do que o
utilizado no experimento 1.

H2O( )  2NO2 (g )  HNO2 (aq )  HNO3 (aq )

c)

Note e adote:
Considere os gases como ideais e que a água contida nos frascos foi
suficiente para a reação total com os óxidos.
Volume de 1 mol de gás: 22,5 L, nas condições em que os experimentos
foram realizados.

Assim, a tabela ficará corretamente indicada da seguinte forma:
Apresentam
alteração
Semirreação de
Semirreação de
no número de
oxidação
redução
oxidação
Reagente
NO2
NO2

a) Determine o volume de NaOH (aq) utilizado na titulação do produto
da reação entre SO3 e água. Mostre os cálculos.
b) Esse volume é menor, maior ou igual ao utilizado no experimento
com NO2 (g)? Justifique.
c) Uma das reações descritas é de oxidorredução. Identifique qual é
essa reação e preencha a tabela na folha de respostas, indicando os
reagentes e produtos das semirreações de oxidação e de redução.

Produto

QUESTÃO 05

Resolução
24
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O pineno é um composto insaturado volátil que existe sob a forma de
dois isômeros, o alfa-pineno e o beta-pineno.

No acidente com o césio-137 ocorrido em 1987 em Goiânia, a cápsula,
que foi aberta inadvertidamente, continha 92 g de cloreto de césio137. Esse isótopo do césio sofre decaimento do tipo beta para bário137, com meia-vida de aproximadamente 30 anos.
Considere que a cápsula tivesse permanecido intacta e que hoje seu
conteúdo fosse dissolvido em solução aquosa diluída de ácido
clorídrico suficiente para a dissolução total.
Note e adote:
Solubilidade de sais de bário e de césio (g do sal por 100 mL de
água, a 20 ºC)

Em um laboratório, havia uma amostra de pineno, mas sem que se
soubesse se o composto era o alfa-pineno ou o beta-pineno. Para
resolver esse problema, um químico decidiu tratar a amostra com
ozônio, pois a posição de duplas ligações em alcenos pode ser
determinada pela análise dos produtos de reação desses alcenos com
ozônio, como exemplificado nas reações para os isômeros de posição
do 3-metil-octeno.
O químico observou então que a ozonólise da amostra de pineno
resultou em apenas um composto como produto.

Cloreto

Sulfato

Bário

35,8

2,5  104

Césio

187

179

Massas molares:
cloro ..... 35,5 g/mol
Enxofre ..... 32 g/mol
Oxigênio ..... 16 g/mol
a) Com base nos dados de solubilidade dos sais, proponha um
procedimento químico para separar o bário do césio presentes nessa
solução.
b) Determine a massa do sal de bário seco obtido ao final da
separação, considerando que houve recuperação de 100 % do bário
presente na solução.
Resolução
a) Um procedimento que poderia ser adotado para a separação do
bário e do césio, com base na solubilidade dos sais, seria a adição de
H2SO4 ou de sulfatos solúveis (K2SO4, por exemplo).

a) Esclareça se a amostra que havia no laboratório era do alfa-pineno
ou do beta-pineno. Explique seu raciocínio.
b) Mostre a fórmula estrutural do composto formado.
Resolução
a) A amostra que estava no laboratório é a de alfa-pineno.

Com a adição do K2SO4 ocorrem as seguintes reações:

2CsCl (aq)  K 2SO4 (aq)  2KC

aq )

 Cs2SO4 (aq)

solúvel
Fato este que pode ser comprovado a partir dos modelos de equações
de ozonólise fornecidos pela questão. Verifica-se que ocorre a quebra
da dupla ligação entre carbonos e que estes átomos aparecem, no
produto, realizando ligações duplas com átomos de oxigênio, levando
a formação de aldeídos ou de cetonas.

BaCl 2 (aq)  K 2SO4 (aq)  2KC

solúvel

(aq)

solúvel

 BaSO4 ( s )

insolúvel

Faz-se, então, uma filtração para que possa ser separado o sal muito
solúvel (CsSO4) do pouco solúvel (BaSO4), sal este que ficará retido
no papel de filtro.

O alfa-pineno apresenta a instauração no ciclo, o que faz com que na
ozonólise ocorra a abertura do ciclo, com a formação de uma cetona e
de um aldeído em uma mesma cadeia, e não a quebra em duas
cadeias, conforme equação abaixo:

b) -Formação do 137Ba, a partir do decaimento beta:
137

Cs  01 aq ) 

137

Ba

- Cálculo da massa de bário, depois de 30 anos:
172,5 g CsCl
Agora, o beta-pineno apresenta a instauração fora do ciclo, o que faz
com que ao sofrer a ozonólise ocorra a formação de dois produtos,
uma cetona e um aldeído (metanal), de acordo com a equação abaixo:

92 g CsCl

137 g Cs
m

m = 73 g Cs

Produto 1 (cetona) Produto 2 (metanal)
b) A fórmula estrutural do composto, a partir da equação do item
anterior é:

t = 0 anos

1 mol Cs
73 g

t = 30 anos

36,5 g

1 mol Ba
0g

36,5 g

-Cálculo da massa de BaSO4 (100% de rendimento):
137 g Ba
233 g BaSO4
36,5 g Ba

m’
m’ = 62,1 g BaSO4
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