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FÍSICA

QUESTÃO 02
Câmeras digitais, como a esquematizada na figura, possuem
mecanismos automáticos de focalização.

QUESTÃO 01
Um fabricante de acessórios de montanhismo quer projetar um
colchão de espuma apropriado para ser utilizado por alpinistas em
regiões frias. Considere que a taxa de transferência de calor ao solo
por uma pessoa dormindo confortavelmente seja 90 kcal/hora e que a
transferência de calor entre a pessoa e o solo se dê exclusivamente
pelo mecanismo de condução térmica através da espuma do colchão.
Nestas condições, o gráfico representa a taxa de transferência de
calor, em J/s através da espuma do colchão, em função de sua
espessura, em cm.

Em uma câmera digital que utilize uma lente convergente com 20 mm
de distância focal, a distância, em mm, entre a lente e o sensor da
câmera, quando um objeto a 2 m estiver corretamente focalizado, é,
aproximadamente,
a) 1.
b) 5.
c) 10.
d) 15.
e) 20.
Alternativa E
Resolução
A figura abaixo ilustra o sistema óptico descrito no enunciado
Lente

Sensor

Considerando 1 cal = 4 J, a menor espessura do colchão, em cm, para
que a pessoa durma confortavelmente é
a) 1,0.
b) 1,5.
c) 2,2.
d) 2,8.
e) 3,9.
Alternativa B
Resolução
De acordo com o enunciado, para que uma pessoa durma
confortavelmente a taxa de transferência de calor (Φ) ao solo deve ser
igual a 90 kcal/hora.
Lembrando que 1 cal = 4 J (dado) e que 1h = 3,6.10 3s, podemos
transformar essa taxa de transferência de calor para J/s:
kcal
cal
  90
 9  10 4
h
h
4
J
3,6
 105 J
  9  10 4 

3
3,6  10 s 3,6  103 s
J
  100
s
A partir do gráfico pode-se concluir que para que a taxa de
transferência de calor seja igual a 100 J/s, a espessura do colchão
deve ser igual a 1,5 cm.

p'

p  2000 mm

Obs.: A figura não está em escala.
Sabendo que a imagem deve se formar sobre o sensor, utilizando a
equação de Gauss temos
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QUESTÃO 03
Furacões são sistemas físicos que liberam uma enorme quantidade de
energia por meio de diferentes tipos de processos, sendo um deles a
condensação do vapor em água.
De acordo com o Laboratório Oceanográfico e Meteorológico do
Atlântico, um furacão produz, em média, 1,5 cm de chuva por dia em
uma região plana de 660 km de raio. Nesse caso, a quantidade de
energia por unidade de tempo envolvida no processo de condensação
do vapor em água da chuva é, aproximadamente,
Note e adote:
3
Calor latente de vaporização da água: 2  106 J/kg.
Densidade da água: 103 kg/m3.
1 dia = 8,6  104 s.
a) 3,8  1015 W .
b) 4,6  1014 W .
c) 2,1 1013 W .
d) 1,2  1012 W .
e) 1,1 1011 W .
1
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Alternativa B
Resolução
Para calcular a potência ( P ), devemos determinar a quantidade de
calor necessária para vaporizar a água ( Q ) e dividir pelo tempo ( t )
que o processo dura:
Q
Eq. (1)
P
t

QUESTÃO 05
Ondas na superfície de líquidos têm velocidades que dependem da
profundidade do líquido e da aceleração da gravidade, desde que se
propaguem em águas rasas. O gráfico representa o módulo v da
velocidade da onda em função da profundidade h da água.

O calor pode ser determinado por:
Q  mL

Eq. (2)

Sendo m a massa de água a ser vaporizada e L o calor latente de
vaporização da água.
Devemos então determinar o volume ( V ) de água que cai na região
usando a densidade d da água:

d

m
 m  d V
V

Eq. (3)

Vamos começar calculando o volume de água que precipitou na região
(um cilindro com raio da base valendo 660 km e altura 1,5 cm). Assim:

V  R2  h  V  3  (660  103 )2  1,5  102
Sendo que foi escolhido o sistema internacional de unidades.

V  19,6  109 m3
Substituindo este resultado na equação (3):

Uma onda no mar, onde a profundidade da água é 4,0 m, tem
comprimento de onda igual a 50 m. Na posição em que a profundidade
da água é 1,0 m, essa onda tem comprimento de onda, em m,
aproximadamente igual a

m  1 10  19,6  10  m  19,6  10 kg
3

9

12

Agora, substituindo a equação (2) na (1) e depois substituindo os
dados, com todas as grandezas no S.I., temos:
P

a) 8.
b) 12.
c) 25.
d) 35.
e) 50.
Resolução
Da equação fundamental da ondulatória temos

m L
19,6  10  2  10
P 

t
8,6  10 4
12

6

P  455  1012 W 

P  4,6  1014 W

v  f 

f 
v

QUESTÃO 04
Em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de
coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio, do alto de um
penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente, a partir do
repouso, de uma altura de 45 m em relação à superfície da água. O
tempo decorrido, em segundos, entre o instante em que o jovem
iniciou sua queda e aquele em que um espectador, parado no alto do
penhasco, ouviu o barulho do impacto do jovem na água é,
aproximadamente,
Note e adote: Considere o ar em repouso e ignore sua resistência.
Ignore as dimensões das pessoas envolvidas. Velocidade do som no
ar: 360 m/s. Aceleração da gravidade: 10 m/s 2.
a) 3,1.
b) 4,3.
c) 5,2.
d) 6,2.
e) 7,0.
Alternativa A
Resolução
O jovem deixa-se cair da beira de um penhasco, portanto sua
velocidade inicial é nula. Seu tempo de queda pode ser calculado pela
equação horária da posição, considerando o referencial orientado de
cima para baixo:
s  s0  v 0  t 

Alternativa C

Conforme a onda se propaga na superfície da água, sua velocidade e
comprimento de onda variam, no entanto a frequência se mantém
constante. Assim,

v1 v 2


1  2
6,4 3,2


50
2

2  25 m
QUESTÃO 06
Uma caminhonete, de massa 2.000 kg, bateu na traseira de um sedã,
de massa 1.000 kg, que estava parado no semáforo, em uma rua
horizontal. Após o impacto, os dois veículos deslizaram como um
único bloco. Para a perícia, o motorista da caminhonete alegou que
estava a menos de 20 km/h quando o acidente ocorreu. A perícia
constatou, analisando as marcas de frenagem, que a caminhonete
arrastou o sedã, em linha reta, por uma distância de 10 m. Com este
dado e estimando que o coeficiente de atrito cinético entre os pneus
dos veículos e o asfalto, no local do acidente, era 0,5, a perícia
concluiu que a velocidade real da caminhonete, em km/h, no momento
da colisão era, aproximadamente,

a t2
10  t 2
 45 
 t 3s
2
2

Após o jovem atingir a água, o tempo de propagação do som até
chegar ao topo do penhasco, considerando agora o referencial
orientado de baixo para cima, é

a) 10.
b) 15.
c) 36.
d) 48.
e) 54.

s
45
t'   t' 
 t '  0,125 s
v
360
Dessa forma o tempo de o espectador ouvir o som da queda, após o
salto é

tTotal  t  t '  tTotal  3,1 s
2
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Alternativa E
Resolução
O enunciado descreve uma colisão inelástica (“após o impacto, os dois
veículos deslizaram como um único bloco”) entre a caminhonete e o
sedã. Como em toda colisão ocorre a conservação da quantidade de
movimento, chamando as massas da caminhonete e do sedã e as
velocidades inicial da caminhonete e final do conjunto respectivamente
de MC, mS, vi e vF, podemos escrever

Alternativa C
Resolução
Observe a figura a seguir onde estão representadas as posições inicial
e final da pessoa que está no balanço.

QFINAL  QINICIAL 
(MC  mS )  vF  MC  v i  mS  0 

(2000  1000)  vF  2000  v i 
vi 

3
 vF
2

Eq. (1)

Assim, determinando a velocidade final do conjunto, podemos
determinar a velocidade inicial da caminhonete.
Dado que após a colisão os dois automóveis deslocam-se sob a ação
da força de atrito e que esta é a força resultante atuando sobre o
conjunto, utilizando o teorema da energia cinética temos

Na figura também estão apresentadas as forças de tração T e peso
P da pessoa.
Para resolvermos este problema, devemos perceber que a resultante
centrípeta que age sobre a pessoa no ponto mais baixo da trajetória é:
T  P  Fcp  T  mg 

R  EC 
FAT  ECFINAL  ECINICIAL 

T

(MC  mS )  v F

2
2
v
0,5  10  10  F 
2
2
v F  100 

FAT  s  cos(180)  0 

2

mv 2

2

mv 2
 mg
R

Eq. (1)

Note que o raio é o comprimento da corda ( R  2 m ) e que não
sabemos a velocidade da pessoa. Devemos determinar a velocidade
por conservação de energia mecânica:
EMEC inicial  EMEC final  mgh 

vF  10 m s

mv 2

2

v  2g h

Substituindo este resultado na Eq. (1) e transformando a unidade de
m/s para km/h, temos

Eq. (2)

Substituindo a equação (2) em (1), temos:

3
 10  15 m s 
2
vi  15  3,6  54 km h

vi 

T

m  2gh
 mg
R

Substituindo os dados:

QUESTÃO 07
O projeto para um balanço de corda única de um parque de diversões
exige que a corda do brinquedo tenha um comprimento de 2,0 m. O
projetista tem que escolher a corda adequada para o balanço, a partir
de cinco ofertas disponíveis no mercado, cada uma delas com
distintas tensões de ruptura.
A tabela apresenta essas opções.

T

60  2  10  1,2
 60  10 
2
T  1.320 N

Como, por segurança, devemos escolher cordas que suportam 7
vezes este valor, devemos escolher cordas com tensão de ruptura
maior ou igual à

7  1.320  9.240 N
QUESTÃO 08
O ano de 2017 marca o trigésimo aniversário de um grave acidente de
contaminação radioativa, ocorrido em Goiânia em 1987. Na ocasião,
uma fonte radioativa, utilizada em um equipamento de radioterapia, foi
retirada do prédio abandonado de um hospital e, posteriormente,
aberta no ferro velho para onde fora levada. O brilho azulado do pó de
césio-137 fascinou o dono do ferro-velho, que compartilhou porções
do material altamente radioativo com sua família e amigos, o que teve
consequências trágicas. O tempo necessário para que metade da
quantidade de césio-137 existente em uma fonte se transforme no
elemento não radioativo bário-137 é trinta anos.
Em relação a 1987, a fração de césio-137, em %, que existirá na fonte
radioativa 120 anos após o acidente, será, aproximadamente,
a) 3,1.
b) 6,3.
c) 12,5.
d) 25,0.
e) 50,0.
Alternativa B
Resolução
A transformação de césio-137 em bário-137 é um processo de
transmutação, a qual ocorre segundo a equação abaixo:

Ele tem também que incluir no projeto uma margem de segurança;
esse fator de segurança é tipicamente 7, ou seja, o balanço deverá
suportar cargas sete vezes a tensão no ponto mais baixo da trajetória.
Admitindo que uma pessoa de 60 kg, ao se balançar, parta do
repouso, de uma altura de 1,2 m em relação à posição de equilíbrio do
balanço, as cordas que poderiam ser adequadas para o projeto são
Note e adote:
Aceleração da gravidade: 10 m/s2.
Desconsidere qualquer tipo de atrito ou resistência ao movimento e
ignore a massa do balanço e as dimensões da pessoa.
As cordas são inextensíveis.
a) I, II, III, IV, V.
b) II, III, IV e V, apenas.
c) III, IV e V, apenas.
d) IV e V, apenas.
e) V, apenas.

137
55

3

0
Cs  137
56 Ba  1
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O tempo necessário para que 50% da quantidade inicial de césio-137
sofra decaimento é denominado tempo de meia-vida. A cada meia (30
anos, neste caso) restará apenas metade da quantidade anterior.
Sendo assim, podemos calcular que em 120 anos teremos
120
 4 meias-vidas
30
1
Desse modo, como após cada meia vida temos um fator de
2
relativo a quantidade anterior, passado então 4 meias-vidas teremos

II. Verdadeira. Como a força que atua no elétron é conservativa, então
sua variação de energia cinética não depende do caminho percorrido.
Note que na elaboração do item anterior não foi necessária nenhuma
consideração sobre a trajetória percorrida.
III. Falsa. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia
cinética e também não depende do caminho, desde que a força
resultante seja conservativa. Dessa forma o trabalho da força elétrica
sobre o elétron é igual nas trajetórias 1 e 2.
QUESTÃO 10
Atualmente são usados LEDs (Light Emitting Diode) na iluminação
doméstica. LEDs são dispositivos semicondutores que conduzem a
corrente elétrica apenas em um sentido. Na figura, há um circuito de
alimentação de um LED (L) de 8 W, que opera com 4 V, sendo
alimentado por uma fonte (F) de 6 V.

4

N
N
 1
Nfinal  Ninicial     Nfinal  inicial
 inicial  0,0625  Ninicial
24
16
2
Portanto, a fração final de césio-137 remanescente será de,
aproximadamente, 6,3% da quantidade inicial.
Obs: Outra maneira de resolver a questão é partir de 100% e dividir
pela metade a quantidade de césio após cada meia vida. Assim,
teremos:
30anos
30anos
30anos
30anos
100% 
50% 
25% 
12,5% 
6,25%

Após 120 anos, a fração remanescente é de, aproximadamente, 6,3%
da quantidade inicial.
O valor da resistência do resistor ( R ), em  , necessário para que o
LED opere com seus valores nominais é, aproximadamente,

QUESTÃO 09
Na figura, A e B representam duas placas metálicas; a diferença de
potencial entre elas é VB  VA  2,0  104 V . As linhas tracejadas 1 e 2

a) 1,0.
b) 2,0.
c) 3,0.
d) 4,0.
e) 5,0.
Alternativa A
Resolução
A lei das malhas de Kirchoff diz que a soma das diferenças de
potencial dos elementos em uma malha deve ser nula.

representam duas possíveis trajetórias de um elétron, no plano da
figura.

Sendo assim

Considere a carga do elétron igual a 1,6 x 1019 C. e as seguintes
afirmações com relação à energia cinética de um elétron que sai do
ponto X na placa A e atinge a placa B:

Ubateria  Uresistor  Uled  0 
6Ri 4  0
R  i  2 V (1)

I. Se o elétron tiver velocidade inicial nula, sua energia cinética, ao
atingir a placa B, será 3,2 x 1015 J.
II. A variação da energia cinética do elétron é a mesma,
independentemente de ele ter percorrido as trajetórias 1 ou 2.
III. O trabalho realizado pela força elétrica sobre o elétron na trajetória
2 é maior do que o realizado sobre o elétron na trajetória 1.

Além disso, sabendo a potência dissipada pelo LED e sua tensão,
podemos calcular a corrente elétrica, sendo esta dada por

P U i 
8  4i 
i  2 A (2)

Apenas é correto o que se afirma em
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) I e III.
Alternativa D
Resolução
I. Verdadeira. Na situação descrita, a única força que atua sobre o
elétron é a força elétrica. Sendo esta conservativa, podemos escrever
o seguinte

Substituindo (2) em (1) obtemos
R2  2 
R  1Ω
QUESTÃO 11
Em 2016, as lâmpadas incandescentes tiveram sua venda
definitivamente proibida no país, por razões energéticas. Uma
lâmpada fluorescente, considerada energeticamente eficiente,
consome 28W de potência e pode produzir a mesma intensidade
luminosa que uma lâmpada incandescente consumindo a potência de
100W. A vida útil média da lâmpada fluorescente é de 10.000h e seu
preço médio é de R$ 20,00, enquanto a lâmpada incandescente tem
vida útil de 1.000h e cada unidade custaria, hoje, R$ 4,00. O custo da
energia é de R$ 0,25 por quilowatt-hora. O valor total, em reais, que

cin   pot

Aplicando a equação acima para o caso em que o elétron parte do
ponto X, na placa A, e chega até um ponto arbitrário da placa B, temos
ECin  q  VB  VA   ECin    1,6  1019    2  104  

ECin  3,2  1015 J

4
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pode ser poupado usando uma lâmpada fluorescente, ao longo da sua
vida útil, ao invés de usar lâmpadas incandescentes para obter a
mesma intensidade luminosa, durante o mesmo período de tempo, é
a) 90,00.
b) 140,00.
c) 200,00.
d) 250,00.
e) 290,00.
Alternativa C
Resolução
Dado que a vida útil de uma lâmpada fluorescente é dez vezes maior
que a de uma lâmpada incandescente, ao longo da vida útil de uma
lâmpada fluorescente (cujo custo é R$20,00) seria necessário comprar
dez lâmpadas incandescentes (a um custo total de R$40,00),
resultando em uma diferença de R$20,00.
Além disso, devido à diferença entre as potências das duas lâmpadas
( Pot  100W  28W  72W ), ao final de 10.000h o uso de uma
lâmpada fluorescente proporcionaria uma economia de energia dada
por

Composto

H3CCl
H2CCl2
HCCl3
CCl4

-23,8
39,6
61,2
76,7

5,3
17,5
8,1
0,8

encontra na forma gasosa devido à sua baixa temperatura de ebulição
( 23,8C ). Dessa forma, tem-se na fase líquida: o H2CC 2 , HCC 3 e

CC

R$0,25
 720kWh  R$180,00
kWh

4

.

Observando os pontos de ebulição bem diferentes da mistura líquida,
pode-se concluir que o método de separação mais adequado é a
destilação fracionada, na qual o primeiro composto a sair da coluna de
fracionamento é o com menor ponto de ebulição, logo o H2CC 2

Somando as economias financeiras referentes à compra das
lâmpadas e à economia de energia, temos uma economia total de

( 39,6C ).

R$20,00  R$180,00  R$200,00

QUESTÃO 14
A mandioca, uma das principais fontes de carboidratos da alimentação
brasileira, possui algumas variedades conhecidas popularmente como
“mandioca brava”, devido a sua toxicidade. Essa toxicidade se deve à
grande quantidade de cianeto de hidrogênio (HCN) liberado quando o
tecido vegetal é rompido.
Após cada etapa do processamento para a produção de farinha de
mandioca seca, representado pelo esquema a seguir, quantificou-se o
total de HCN nas amostras, conforme mostrado no gráfico que
acompanha o esquema.

QUESTÃO 12
Uma das substâncias utilizadas em desinfetantes comerciais é o
perácido de fórmula CH3CO3H .
A formulação de um dado desinfetante encontrado no comércio
consiste em uma solução aquosa na qual existem espécies químicas
em equilíbrio, como representado a seguir.
(Nessa representação, a fórmula do composto 1 não é apresentada.)

O
Composto 1 + H2O2

OOH

Ao abrir um frasco desse desinfetante comercial, é possível sentir o
odor característico de um produto de uso doméstico.
Esse odor é de
a) amônia, presente em produtos de limpeza, como limpa-vidros.
b) álcool comercial, ou etanol, usado em limpeza doméstica.
c) acetato de etila, ou etanoato de etila, presente em removedores de
esmalte.
d) cloro, presente em produtos alvejantes.
e) ácido acético, ou ácido etanoico, presente no vinagre.
Alternativa E
Resolução
Completando-se a equação orgânica, temos que o composto é:
O

H3C

-97,4
-96,7
-63,5
-22,9

Densidade
do líquido
a
25oC
(g/mL)
1,327
1,489
1,587

a) decantação; H3CCl .
b) destilação fracionada; CCl4 .
c) cristalização; HCCl3 .
d) destilação fracionada; H2CCl2 .
e) decantação; CCl4 .
Alternativa D
Resolução
Tendo em vista a formação dos compostos, a 25C , o H3CC já se

Essa economia de energia resultaria em uma economia financeira de

H3C

Solubilidade
em água a
25oC (g/L)

A melhor técnica de separação dos organoclorados presentes na fase
líquida e o primeiro composto a ser separado por essa técnica são:

E  Pot  t  E  72W  10 4 h  E  72  10 3 kW  10 4 h 
E  720kWh

+ H2O

Ponto de
fusão (oC)

Ponto de
Ebulição
(oC)

OH

Composto 1

Esse composto é o ácido etanoico ou acético, principal componente do
vinagre e responsável pelo odor característico.
QUESTÃO 13
Uma determinada quantidade de metano (CH4) é colocada para reagir
com cloro (Cl2) em excesso, a 400oC, gerando HCl (g) e os compostos
organoclorados H3CCl, H2CCl2, HCCl3, CCl4, cujas propriedades são
mostradas na tabela. A mistura obtida ao final das reações químicas é
então resfriada a 25oC, e o líquido, formado por uma única fase e sem
HCl, é coletado.
5
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O que ocorre com o HCN nas Etapas 2 e 3?
Etapa 2
a)

b)

c)

d)

e)

HCN é insolúvel em água,
formando um precipitado.
HCN é insolúvel em água,
formando uma única fase na
manipueira.
HCN é solúvel em água,
sendo levado na
manipueira.
HCN é solúvel em água,
sendo levado na
manipueira.
HCN é insolúvel em água,
formando um precipitado.

Percebe-se que há somente um hidrogênio ionizável, dessa forma,
temos uma relação mol/mol de 1:1 (ácido : base).

Etapa 3
HCN é volatilizado durante a
torração, sendo liberado no
ar.
HCN permanece na massa
torrada, não sendo afetado
pela temperatura.
HCN permanece na massa
torrada, não sendo afetado
pela temperatura.
HCN é volatilizado durante a
torração, sendo liberado no
ar.
A 160oC, a ligação C  N é
quebrada, degradando as
moléculas de HCN.
Alternativa D

O número de mol usado de base é dado por:
n
C=  nKOH = 0,02 mol  L-1  0,035 L= 7,0  10-4 mol
V
Dessa forma, o número de mol do ácido oleico contido na amostra de
20 g de azeite é: 7,0  10-4 mol

n

m
 mácido oleico  nácido oleico  Mácido oleico
M

mácido oleico  7,0  104 mol  282,5 g.mol 1  mácido oleico  0,20 g
Consequentemente, a porcentagem é dada por:
20 g

100%
X

0,2 g

Resolução
O HCN é uma substância gasosa nas condições ambiente, bastante
solúvel em água onde sofre ionização (ácido de Arrhenius):
H2O
HCN( aq ) 
 H(aq )  CN(aq )

0,2.100
 1%
20
A porcentagem, de acordo com a tabela da questão, é do tipo virgem
fino.
X

A eliminação dessa substância na etapa 2 ocorre devido à
solubilização em H2O . Já na etapa 3, o HCN é volatilizado devido ao

QUESTÃO 16

aquecimento.
QUESTÃO 15
Um dos parâmetros que determina a qualidade do azeite de oliva é
sua acidez, normalmente expressa na embalagem na forma de
porcentagem, e que pode ser associada diretamente ao teor de ácido
oleico em sua composição.
Uma amostra de 20,00 g de um azeite comercial foi adicionada a
100mL de uma solução contendo etanol e etoxietano (dietiléter), 1:1
em volume, com o indicador fenolftaleína. Sob constante agitação,
titulou-se com uma solução etanólica contendo KOH 0,020 mol/L até a
________________ total. Para essa amostra, usaram-se 35,0 mL de
base, o que permite concluir que se trata de um azeite tipo
________________.
As palavras que completam corretamente as lacunas são:
Note e adote:
Classificação de
100g de azeite):
Tipo
Extra virgem
Virgem fino
Semifino
Refininado

Analise a tabela periódica e as seguintes afirmações a respeito do
elemento químico enxofre (S):
I. Tem massa atômica maior do que a do selênio (Se).
II. Pode formar com o hidrogênio um composto molecular de fórmula
H2S.
III. A energia necessária para remover um elétron da camada mais
externa do enxofre é maior do que para o sódio (Na).
IV. Pode formar com o sódio (Na) um composto iônico de fórmula
Na3S.

azeites por acidez (em %, massa do ácido oleico por
Acidez
Menor que 0,8%
De 0,8% até 1,5%
Maior que 1,5% até 3,0%
Maior que 3,0%

São corretas apenas as afirmações
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) II e IV.
e) III e IV.
Alternativa C
Resolução
I- Falsa. A massa atômica é a soma da massa dos prótons e dos
nêutrons de um átomo. Como a tabela periódica é disposta em ordem
crescente de número atômico, o selênio apresenta mais prótons que o
enxofre e, portanto, terá massa atômica maior.

Ácido oleico (ácido octadec-9-enoico)
Fórmula: C18H34O2
Massa molar = 282,5 g mol-1

II – Verdadeira. O enxofre é da família 16 da tabela periódica, logo,
apresentará seis elétrons na camada de valência e precisará de mais
dois elétrons para se estabilizar. Cada hidrogênio apresenta um
elétron na camada de valência e se estabiliza ao receber mais um,
pois completa a camada. Desse modo, temos a seguinte estrutura:

a) oxidação; semifino.
b) neutralização; virgem fino.
c) oxidação, virgem fino.
d) neutralização; extra virgem.
e) neutralização, semifino.
Alternativa B
Resolução
Como se trata de titulação onde o titulado é ácido (ácido oleico) e o
titulante uma base ( KOH , hidróxido de potássio), conclui-se que é
uma reação de neutralização (ácido-base).

S
H

H

III – Verdadeira. O enxofre e o sódio estão no mesmo período,
portanto, possuem o mesmo número de camadas. No entanto, o
enxofre apresenta maior número de prótons que o sódio, desse modo,
a carga nuclear que atrairá os elétrons do enxofre é maior do que no
sódio. A maior atração da eletrosfera pelo núcleo (menor raio) dificulta
a saída de elétrons, em outras palavras, será necessária maior
quantidade de energia para remover um elétron do enxofre.

Analisando a cadeia do ácido oleico:
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IV – Falsa. Na formação de um composto iônico o átomo de enxofre
formará um ânion ganhando 2 elétrons para completar a camada de
valência (S2-). O sódio, por sua vez, por apresentar apenas um elétron
na camada de valência perderá este para ficar com a camada anterior
completa, formando então Na+. Assim, o composto iônico formado por
esses elementos deverá ser:
2 Na+ + S2-  Na2S
QUESTÃO 17
A energia liberada na combustão do etanol de cana-de-açúcar pode
ser considerada advinda da energia solar, uma vez que a primeira
etapa para a produção do etanol é a fotossíntese. As transformações
envolvidas na produção e no uso do etanol combustível são
representadas pelas seguintes equações químicas:

Soluções
SnCl2
AlCl3
FeCl3
ZnCl2

6CO2 (g)  6H2O(g)  C6H12O6 (aq)  6O2 (g)
C6H12O6 (aq)  2C2H5OH( )  2CO2(g)

ΔH= - 70 kJ/mol

C2H5OH( )  3O2 (g)  2CO2 (g)  3H2O(g)

H= -1.235 kJ/mol

Eq. 2 : C2H5OH( )  3O2(g)  2CO2(g)  3H2O(g)

H= -1.235kJ/mol

Quando se faz um teste utilizando uma solução aquosa de um sal com
um metal, temos a possibilidade de ocorrência de uma reação de
deslocamento (ou simples troca). Essa reação só ocorrerá se o metal
for mais reativo (menor potencial de redução) que o cátion metálico
(maior potencial de redução) em solução, ou seja, neste caso o cátion
irá reduzir enquanto o metal oxidará.

Invertendo a equação 1, multiplicando por 2 e invertendo a
equação 2, temos:
Eq. 1: 2C2H5OH( )  2CO2 (g)  C6H12O6 (aq)

H=  70kJ/mol

Eq. 2 : 4CO2 (g)  6H2O(g)  2C2H5OH( )  6O2 (g)

H=  2.470kJ/mol

Zinco
+
+

a) Al e Zn.
b) Somente Sn.
c) Al e Sn
d) Somente Al.
e) Sn e Zn
Alternativa A
Resolução
Conforme o próprio texto relata, o metal de sacrifício a ser utilizado
deve ser mais facilmente oxidável que o metal principal. Isso significa
o metal de sacrifício deve apresentar menor potencial de redução que
o metal a ser protegido.

outras duas equações fornecidas aplicando a Lei de Hess:
H = - 70kJ/mol

-

Metal X
Alumínio
Ferro
+
+
+
+
-

Da análise desses resultados, conclui-se que pode(m) ser utilizado(s)
como metal(is) de sacrifício para tanques de aço:
Note e adote: O aço é uma liga metálica majoritariamente formada
pelo elemento ferro.

Com base nessas informações, podemos afirmar que o valor de ∆H
para a reação de fotossíntese é
a) -1.305 kJ/mol.
b) +1.305 kJ/mol.
c) +2.400 kJ/mol.
d) -2.540 kJ/mol.
e) +2.540 kJ/mol.
Alternativa E
Resolução

H
Para calcular o valor do
da reação da fotossíntese,
6CO2 (g)  6H2O(g)  C6H12O6 (aq)  6O2 (g) , pode-se utilizar as

Eq. 1: C6H12O6 (aq)  2C2H5OH( )  2CO2 (g)

Estanho



Como o aço é uma liga de ferro com carbono (0,008% a 2,11%), o
metal de sacrifício terá que ter menor potencial de redução que o
metal ferro. Analisando a tabela de reações para a barra de ferro,
temos:

Eq. global: 6CO2 (g)  6H2O(g)  C6H12O6 (aq)  6O2 (g) H=  2.540kJ/mol

QUESTÃO 18
Um método largamente aplicado para evitar a corrosão em estruturas
de aço enterradas no solo, como tanques e dutos, é a proteção
catódica com um metal de sacrifício. Esse método consiste em
conectar a estrutura a ser protegida, por meio de um fio condutor, a
uma barra de um metal diferente e mais facilmente oxidável, que, com
o passar do tempo, vai sendo corroído até que seja necessária sua
substituição.

SnCl 2(aq)  Fe  FeCl 2( aq )  Sn

AlCl3 (aq)  Fe  nãoocorre
ZnCl 2(aq )  Fe  não ocorre
A única reação que ocorre é com o cátion Sn2+ que desloca o ferro
metálico, portanto, o ferro sofre oxidação, indicando que o Sn
apresenta maior potencial de redução visto que vai para o estado
reduzido ( Sn ). Logo, o estanho não pode ser utilizado como metal de
sacrifício.
Tanto o zinco quanto o alumínio não deslocam o ferro (ou seja,
permanecem oxidados) indicando que possuem potencial de
redução menor. Portanto, podem ser utilizados como metal de
sacrifício, visto que oxidariam mais facilmente que o ferro do aço.
QUESTÃO 19
Em um laboratório químico, foi encontrado um frasco de vidro
contendo um líquido incolor e que apresentava o seguinte rótulo:

Um experimento para identificar quais metais podem ser utilizados
como metal de sacrifício consiste na adição de um pedaço de metal a
diferentes soluções contendo sais de outros metais, conforme
ilustrado, e cujos resultados são mostrados na tabela. O símbolo (+)
indica que foi observada uma reação química e o (-) indica que não se
observou qualquer reação química.

Para identificar a substância contida no frasco, foram feitos os
seguintes testes:
7
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O

I. Dissolveram-se alguns mililitros do líquido do frasco em água,
resultando uma solução neutra. A essa solução, adicionaram-se uma
gota de ácido e uma pequena quantidade de um forte oxidante.
Verificou-se a formação de um composto branco insolúvel em água
fria, mas solúvel em água quente. A solução desse composto em água
quente apresentou pH = 4.
II. O sólido branco, obtido no teste anterior, foi dissolvido em etanol e a
solução foi aquecida na presença de um catalisador. Essa reação
produziu benzoato de etila, que é um éster aromático, de fórmula
C9H10O2 .

C
O

Obtida do
ácido carboxílico

Com base nos resultados desses testes, concluiu-se que o Composto
Alfa é:

CH2

CH3

Obtida do álcool

Portanto, o composto Alfa, que deu origem ao ácido carboxílico que
formou o éster acima é o:
CH2

O

OH

CH2
CH3

a)
CH2
OH

QUESTÃO 20
Considere as figuras pelas quais são representados diferentes
sistemas contendo determinadas substâncias químicas. Nas figuras,
cada círculo representa um átomo, e círculos de tamanhos diferentes
representam elementos químicos diferentes.

b)
H

c)

O
CH3

d)

OH

O
CH3

e)
Alternativa B
Resolução
Através do teste I, em que a amostra foi dissolvida em água formando
uma solução neutra, já podemos excluir o item C, pois trata-se de um
fenol, que apresenta caráter ácido quando dissolvido em H2O . Ainda
através do teste I, ao adicionar ácido e um oxidante houve a oxidação
da substância contida no frasco, devido à formação de um composto
insolúvel. Além disso, esse produto obtido na oxidação apresenta
caráter ácido pois o pH é igual a 4. Com isso, podemos excluir as
alternativas A e E por conterem grupos funcionais que não oxidam,
cetona e éter, respectivamente.
Tanto o álcool primário do item B como o aldeído do item C podem
oxidar gerando ácido carboxílico:
O
CH2

C
OH

H

[O]

A respeito dessas representações, é correto afirmar que os sistemas

OH

a) 3, 4 e 5 representam misturas.
b) 1, 2 e 5 representam substâncias puras.
c) 2 e 5 representam, respectivamente, uma substância molecular e
uma mistura de gases nobres.
d) 6 e 4 representam, respectivamente, uma substância molecular
gasosa e uma substância simples.
e) 1 e 5 representam substâncias simples puras.
Alternativa C
Resolução
a) Incorreta. As figuras 3 e 5 representam uma mistura, entretanto a
figura 4 não. Nota-se que na figura 4 há somente um composto sendo
representado, tratando-se, portanto, de uma substância pura do tipo
composta, visto que possuem elementos diferentes.
b) Incorreta. A figura 1 e 2 representam substâncias puras, entretanto
a figura 5 não. Na figura 5, há a representação de uma mistura
constituída de dois gases nobres distintos.
c) Correta. A figura 2 pode representar uma molécula diatômica de
elementos iguais (substância simples). Já a figura 5 representa uma

OH

[O]

O

O

No teste II, esse produto da oxidação (ácido carboxílico) reagiu com
etanol na presença de um catalisador gerando um éster, o benzoato
de etila, de fórmula estrutural:
O
C
O

CH2

CH3

Com isso, temos no éster uma parte da cadeia (que contém a
carbonila) que veio do ácido carboxílico:
8
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mistura de dois gases nobres distintos, visto que são dois elementos
diferentes (tamanhos diferentes) e que não realizam ligação química.
d) Incorreta. A figura 6 de fato pode representar uma substância
molecular gasosa, mas a figura 4 não é uma substância simples.
Como supracitado, essa figura representa uma substância pura do tipo
composta.
e) Incorreta. A figura 1 pode representar uma substância pura,
entretanto, a figura 5 não pode, uma vez que ela ilustra a mistura
gasosa de dois gases nobres distintos.

Com o término da fotossíntese, fato observado com o início da noite,
ou seja, na ausência de luz, a concentração de CO2 começa a
aumentar, uma vez que agora só ocorre respiração:
C6 H12O6( aq )  6O2( g )  6CO2 (g)  6H2O( g )

Dessa forma, desloca-se o equilíbrio do CO2 para direita, cuja
consequência é o aumento da concentração de H+, o que diminui o
pH.
Portanto, deve ser observado no gráfico uma curva decaindo o pH no
início da noite e subindo com o início do dia. O gráfico da alternativa C
descreve com precisão esse fenômeno.
Nos gráficos fornecidos em A, B, D e E é possível verificar aumento de
pH no período da noite, o que não condiz com a explicação dada
acima e torna essas alternativas incorretas.

QUESTÃO 21
Considere um aquário tampado contendo apenas água e plantas
aquáticas, em grande quantidade, e iluminado somente por luz solar.
O gráfico que melhor esboça a variação de pH da água em função do
horário do dia, considerando que os gases envolvidos na fotossíntese
e na respiração das plantas ficam parcialmente dissolvidos na água, é:
a)

QUESTÃO 22
O hormônio melatonina é responsável pela sensação de sonolência.
Em nosso organismo, a concentração de melatonina começa a
aumentar ao anoitecer, atinge o máximo no meio da noite e decresce
com a luz do dia. A melatonina é sintetizada a partir do aminoácido
triptofano, em quatro etapas catalisadas por diferentes enzimas, sendo
que a enzima 3 é degradada em presença de luz.

b)

c)

d)

e)
Considere as seguintes afirmações a respeito desse processo:
I. Na etapa 2, há perda de dióxido de carbono e, na etapa 3, a
serotonina é transformada em uma amida.
II. A manipulação de objetos que emitem luz, como celulares e tablets,
pode interromper ou tornar muito lento o processo de transformação
da serotonina em N-acetil-serotonina.
III. O aumento da concentração de triptofano na corrente sanguínea
pode fazer com que a pessoa adormeça mais lentamente ao
anoitecer.

Alternativa C
Resolução
Considerando a reação da fotossíntese, ao iniciar o dia, o consumo de
CO2 vai aumentando devido à presença de luz, a qual é necessária
para o processo:

É correto o que se afirma em
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) III, apenas
e) I, II e III.

Luz
6CO2( g )  6H2O(g) 
 C6 H12O6( aq )  6O2( g )

Dessa forma, analisando o equilíbrio químico do CO2 em água:
CO2(g)  H 2O(

)

HCO3(aq)  H (aq)

A diminuição de CO2 desloca o equilíbrio para esquerda. Por
consequência, isso diminui a concentração de H + no meio,
aumentando, portanto, o pH.
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Alternativa A
Resolução
I. Verdadeiro. Balanceando a reação química é possível perceber que
há saída de uma molécula de CO2, proveniente da carboxila da
molécula, a qual está destacada na reação.

se refere ao núcleo dos átomos, que se encontra na região central do
átomo.
c) Incorreta. Os fragmentos “esfera relativamente superficial” e
“esfera mais profunda” se referem a parte mais externa e interna do
átomo, conforme já discutido no item B.
d) Incorreta. Os processos de transformação de um átomo em outro
envolvem
fenômenos
nucleares,
que
envolvem
energias
extremamente altas.
e) Incorreta. A expressão “uma alteração fundamental de identidade”
relaciona-se com um fenômeno nuclear, em que um núcleo pode se
transformar em outro diferente, alterando o tipo de elemento químico.

Obs: note que o hidrogênio da carboxila ficará ligado ao carbono logo
abaixo do grupo eliminado.

QUESTÃO 24
Em uma urna, há bolas amarelas, brancas e vermelhas. Sabe-se que:

II. Verdadeiro. Conforme o texto relata, a presença de luz degrada a
enzima 3, a qual é necessária para a transformação de serotonina em
N-acetil-serotonina (etapa 3). Portanto, essa transformação pode ficar
mais lenta se a quantidade de enzima 3 diminuir.

I. A probabilidade de retirar uma bola vermelha dessa urna é o dobro
da probabilidade de retirar uma bola amarela.
II. Se forem retiradas 4 bolas amarelas dessa urna, a probabilidade de
1
retirar uma bola vermelha passa a ser .
2
III. Se forem retiradas 12 bolas vermelhas dessa urna, a probabilidade
1
de retirar uma bola branca passa a ser .
2

III. Falso. O aumento da concentração de triptofano caracterizará
maior quantidade de substrato para a enzima 1 transformar, ou seja,
teremos uma maior velocidade da reação de formação de melatonina.
Como a melatonina é responsável pela sensação de sonolência, o
aumento de sua concentração fará com que a pessoa adormeça mais
rapidamente.

A quantidade de bolas brancas da urna é
a) 8
b) 10
c) 12
d) 14
e) 16
Alternativa C
Resolução
Sendo a, b e v as quantidades de bolas amarelas, brancas e
vermelhas, respectivamente. Sabemos, então, que o total T de bolas
da urna é dada por:

QUESTÃO 23
Neste texto, o autor descreve o fascínio que as descobertas em
Química exerciam sobre ele, durante sua infância.

T  a  b v
As probabilidades de se retirar uma bola:

Probabilidade

Amarela

Branca

a
P  A 
T

b
P B  
T

Vermelha

P V  

v
T

Pelo Teorema da Probabilidade Total, temos que:

P  A  P  B   P V   1
Pelo item I do enunciado, temos que a probabilidade de retirar uma
bola vermelha é o dobro da de retirar uma bola amarela, logo:

P V   2  P  A  
Oliver Sacks, Tio Tungstênio: Memórias de uma infância química.

v
a
 2   v  2a (i)
T
T

Desse modo, concluímos que:

De acordo com o autor,
a) o trecho “eles próprios fixos, invariáveis e eternos” (L. 3) remete à
dificuldade para a quebra de ligações químicas, que são muito
estáveis.
b) “esfera relativamente superficial” (L. 12) e “esfera mais profunda” (L.
14) dizem respeito, respectivamente, à eletrosfera e ao núcleo dos
átomos.
c) “esfera relativamente superficial” (L. 12) e “esfera mais profunda” (L.
14) referem-se, respectivamente, aos elétrons da camada de valência,
envolvidos nas reações químicas, e aos elétrons das camadas
internas dos átomos, que não estão envolvidos nas reações químicas.
d) as energias envolvidas nos processos de transformação de um
átomo em outro, como ocorre com materiais radioativos, são
“relativamente pequenas” (L. 15-16).
e) a expressão “uma alteração fundamental de identidade” (L. 16-17)
relaciona-se à capacidade que um mesmo átomo tem de fazer
ligações químicas diferentes, formando compostos com propriedades
distintas das dos átomos isolados.
Alternativa B
Resolução
a) Incorreta. O trecho “eles próprios fixos, invariáveis e eternos” se
refere aos átomos e às ligações químicas.
b) Correta. O trecho “esfera relativamente superficial” corresponde à
eletrosfera por estar mais externa do átomo e “esfera mais profunda”

P  A   P  B   P V   1  P  B   1  3  P  A 
 2 P  A 

Substituindo:

P B   1  3  P  A 

b
a
 1  3   b  T  3a
T
T

 ii 

Pelo item II, se 4 bolas amarelas forem retiradas da urna, a
quantidade restante de bolas será de T  4 . Perceba que a
quantidade v de bolas vermelhas não se altera. Logo, a probabilidade
de se retirar uma bola vermelha é dada por:

v
1
  T  2v  4
T 4 2

 iii 

E, por fim, no item III, se 12 bolas vermelhas forem retiradas da urna,
além de não alterar a quantidade b de bolas brancas, a probabilidade
de se retirar uma bola branca é dada por:

b
1
  T  2b  12
T  12 2
10
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Juntando as quatro equações obtidas, obtemos o seguinte sistema
linear:

(i)
v  2a
b  T  3a
(ii)


T  2v  4 (iii)
T  2b  12 (iv )

1

1

g  f  x    g   5 x   log   5 x 
2

2


Utilizando as propriedades do logaritmo, temos que

1
1
1
10
g  f  x    log  log5x  log  x log5  log  x log 
2
2
2
2

Substituindo a equação (i) na equação (iii) e a equação (ii) na equação
(iv), temos:

T  2   2a   4
T  4a  4

 4a  4  6a  12  a  8 e T  36

T  2  T  3a   12 T  6a  12

 log21  x log10  log2    log2  x 1  log2 

Logo, a função composta g f é uma função polinomial de grau 1 na
variável x e, portanto, tem como gráfico uma reta.
Além disso, seu coeficiente angular 1  log2 é positivo, logo trata-se

Logo, concluímos que a quantidade de bolas brancas é dada por:
b  T  3a  36  3  8  b  12

QUESTÃO 25
Sejam f :  e g :

f (x) 





Alternativa A

Resolução
Primeiramente, vamos calcular g f :

de uma reta crescente.
Com essas informações é possível eliminar as alternativas B, C e E.
Para analisar qual das alternativas restantes é a correta, podemos
verificar se a raiz da equação é positiva ou negativa.
Ora,

definidas por

1 x
5 e g( x )  log10 x , respectivamente.
2

0   log2  x 1  log2   x 

log2
0
1  log2

O gráfico da função composta g f é:
Portanto, concluímos que o gráfico da função g f deve interceptar o
eixo x num valor positivo. Daí que a alternativa correta é a alternativa
A.
QUESTÃO 26
Doze pontos são assinalados sobre quatro segmentos de reta de
forma que três pontos sobre três segmentos distintos nunca são
colineares, como na figura.

a)

b)
O número de triângulos distintos que podem ser desenhados com os
vértices nos pontos assinalados é
a) 200.
b) 204.
c) 208.
d) 212.
e) 220.
Alternativa D
Resolução
Observe a figura abaixo,

c)

D1
B1
A2
A1

d)

B2

D2

B3

B4

C2
C1

D3
D4

Para que possamos construir triângulos, devemos selecionar 3 pontos
dentre os 12 pontos da figura.
 12 
12!
12  11 10  9!

 2  11 10  220
 
3  2  1 9!
 3  3! 12  3 !

Mas, note que, não podemos selecionar 3 pontos que estejam em um
mesmo segmento, pois deste modo não formaríamos um triângulo.
Observe abaixo o caso de selecionarmos, por exemplo, os pontos
B1, B2 e B3 .

e)

11
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D1

B1
A2
A1

B2

D2

 5 não obtiveram nota mínima em matemática e em português;
 3 não obtiveram nota mínima em matemática e em inglês;
 7 não obtiveram nota mínima em português e em inglês;

C2

B3

B4

C1

D3
D4

Logo, as exceções são os casos de escolhermos 3 dentre os 4 pontos
de cada um dos dois segmentos que possuem 4 pontos marcados.
Portanto, temos:
 4
4!
4  3!
2   2
 2
 2 4  8
3!  4  3 !
3! 1!
3

 14 não obtiveram nota mínima em matemática;
 16 não obtiveram nota mínima em português;
 12 não obtiveram nota mínima em inglês;

Deste modo, o total de triângulos formados cujos vértices são os
pontos marcados é:
Total  220  8  212

QUESTÃO 27
Dentre os candidatos que fizeram provas de matemática, português e
inglês num concurso, 20 obtiveram nota mínima para aprovação nas
três disciplinas. Além disso, sabe-se que:
I. 14 não obtiveram nota mínima em matemática;
II. 16 não obtiveram nota mínima em português;
III. 12 não obtiveram nota mínima em inglês;
IV. 5 não obtiveram nota mínima em matemática e em português;
V. 3 não obtiveram nota mínima em matemática e em inglês;
VI. 7 não obtiveram nota mínima em português e em inglês e
VII. 2 não obtiveram nota mínima em português, matemática e inglês.

6

4

Além disso, temos 20 obtiveram nota mínima para aprovação nas três
disciplinas:

A quantidade de candidatos que participaram do concurso foi
a) 44.
b) 46.
c) 47.
d) 48.
e) 49.
Alternativa E
Resolução
Utilizando o diagrama de Venn-Euler, podemos fazer a seguinte
representação:

20

6

4

Somando os elementos temos:

20  8  1 2  3  4  5  6  49
Portanto, temos um total de 49 candidatos.
QUESTÃO 28
Sejam Df e Dg os maiores subconjuntos de

nos quais estão

definidas, respectivamente, as funções reais.
Tal que C é o conjunto dos candidatos e M, P e I são os conjunto dos
alunos que não obtiveram nota mínima em matemática, português e
inglês respectivamente.
Vamos determinar os valores de acordo com as informações dadas,
partindo da intersecção dos três conjuntos:

f (x) 

x 3  2x 2  4 x  8
e g( x ) 
x 2

x 3  2x 2  4 x  8
x 2

Considere, ainda If e I g as imagens de f e de g , respectivamente.

 2 não obtiveram nota mínima em português, matemática e inglês.

Nessas condições,
a) Df  Dg e If  Ig .
b) tanto Df e Dg quanto If e Ig . diferem em apenas um ponto.
c) Df e Dg diferem em apenas um ponto, If e Ig . diferem em mais de
um ponto.
d) Df e Dg diferem em mais de um ponto, If e Ig . diferem em apenas
um ponto.
e) tanto Df e Dg quanto If e Ig . diferem em mais de um ponto.

12
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Alternativa E
Resolução
Note que o domínio da função f é dada pelos valores de x tais que

Uma vez que em Dg tanto o numerador como o denominador na
expressão de g são positivos, temos que g (x) é equivalente a

x  2x  4 x  8
0 e x 2
x 2
3

2

g (x) 

Analisando Df , temos:

 x  2  x 2  4 

x  2x  4 x  8 x  x  2   4  x  2 


x 2
x 2
x 2
x  2 x  2  x  2

2

  x  2
x 2
3

Como

2

2

 x  2

2

x 3  2x 2  4 x  8

x 2

 x  2

2

 x2

Neste caso x  2  x  2 uma vez que x  2 . Logo, g (x)  x  2 que,
em Dg , tem como gráfico:



y

é positivo para todo real x , Df é dado por todos os
 2 .

números reais com exceção do 2, ou seja, Df 

4

Além disso, o domínio da função g é dada pelos valores de x tais
que
x 3  2x 2  4 x  8  0 e x  2  0 .

x

2

-2

Olhando agora para Dg , temos a seguinte equivalência:
x 3  2x 2  4 x  8   x  2   x 2  4 

Daí que Ig  ]4, [ .

Para observar o sinal de tal função, analisaremos o quadro de sinal
das funções x  2 e x 2  4 :

Portanto, If e I g diferem de mais de um ponto também.
QUESTÃO 29
Prolongando-se os lados de um octógono convexo ABCDEFGH,
obtém-se um polígono estrelado, conforme a figura.
4
3

5

D

E

6

F
G

7

C
B

H

2

A

8

1

Assim, temos que x 3  2x 2  4 x  8  0 para x  2 . No entanto, além
disso, devemos ter x  2  0 , ou seja, x  2 logo, Dg  ]2, [ .

A soma 1  ....  8 vale
a) 180º.
b) 360 º.
c) 540 º.
d) 720 º.
e) 900 º.
Alternativa B
Resolução
Lembre-se que em um triângulo qualquer, podemos obter o ângulo
externo como soma dos ângulos internos não adjacentes. Ou seja:

Concluímos então que os domínios diferem de mais de um ponto.
Uma maneira de verificar as imagens de f
gráficos. Note que:

f (x) 

x 3  2x 2  4 x  8

x 2

 x  2

e g é analisar seus

2

 x2

tem como gráfico

y




-2

0

x

Desta forma, temos que If  [0, [ .
13
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Desse modo, prolongando os segmentos EF , BC e AH , temos:

D’
4

D’
E’
4

E’
5

F’

C’

3

D

E

6

F
G

7

D

E

6

F
G

C

7

B
1

A

H

G’

F’

C

Q
B

H

3

A

2

1

2

B’

P

8

H’

B’

P

8

G’

2

C’

3

5

1

H’
1

A’
No quadrilátero A’F’C’B, podemos aplicar o Teorema da Asa Delta e
concluir que:

A’

C ' BA '  3  1   6  3

No triângulo D’G’P, o ângulo D ' PB ' é externo do triângulo. Ou seja:

D ' PB '  1   4   7

Considerando o quadrilátero B’PBQ, temos que a soma dos ângulos
internos é igual a 360º. Daí:

1  2  3  2  360º

Prolongando, agora, CD , FG e AB :

Substituindo os valores de 1 , 2 e 3 :

D’

1  2  3  2  360º  4  7  5  8  1  6  3  2  360

4

1

E’

3

5

F’

D

E

6

F
G

7

G’

C

3

Portanto, 1   2  3   4  5   6  7  8  360º .

Q
QUESTÃO 30

2

B
H

2

C’

1

A

2

B’

P

8

H’
1

A’
No triângulo E’H’Q, o ângulo H 'QB ' é externo do triângulo. Ou seja:
Admitindo que a linha pontilhada represente o gráfico da função
f ( x )  sen( x ) e que a linha contínua represente o gráfico da função

H ' QB '  2   5   8

g ( x )   sen(x ) segue que

a) 0    1 e 0    1.

Lembre-se, também pelo teorema do ângulo externo de um triângulo,
que:

b)   1 e 0    1
c)   1 e   1
d) 0    1 e   1
e) 0    1 e   1





 

Resolução
Temos o seguinte gráfico:



Daí, podemos prolongar ED e GH :

14
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Sabemos que o pontilhado representa a função f  x   sen x e a linha

QUESTÃO 32
Considere o polinômio

contínua representa a função g  x     sen    x  .

P( x )  x n  an 1x n 1  ...  a1x  ao ,

Temos que o período da função seno é 2 , note pelo gráfico que o
período da função g ( x ) é o dobro da f  x  , ou seja, 4 .

em que ao ...,an 1 

Sendo Tg o período da função g  x  , então:

Tg 

2



 4 

2



  

1
2

. Sabe-se que as suas n raízes estão sobre a

circunferência unitária e que a0  0.
O produto das n raízes de P (x) , para qualquer inteiro n  1 , é:

(a).

a) –1
b) in
c) in+1
d) (–1)n
e) (–1)n+1
Resolução
Solução 1

Note que a amplitude de g  x  é menor do que a de f  x  , então,
podemos concluir que
 1 e  0
(b).
Por (a) e (b), temos, de acordo com o gráfico, duas possibilidades:
1
I. Se    0    1 .
2
1
II. Se     1    0 .
2
Logo, a única alternativa que satisfaz uma das condições acima é:

Alternativa E

Observações:
i. Note que, uma vez que os coeficientes do polinômio são reais,
se z é uma raiz complexa de P , então z também é raiz.
ii. Além disso, lembremos das relações de Girard, que o produto

0   1 e 0    1.

das raízes de P é dado por
QUESTÃO 31
Maria quer comprar uma TV que está sendo vendida por R$ 1.500,00
à vista ou em 3 parcelas mensais sem juros de R$ 500,00. O dinheiro
que Maria reservou para essa compra não é suficiente para pagar à
vista, mas descobriu que o banco oferece uma aplicação financeira
que rende 1% ao mês. Após fazer os cálculos, Maria concluiu que, se
pagar a primeira parcela e, no mesmo dia, aplicar a quantia restante,
conseguirá pagar as duas parcelas que faltam sem ter que colocar
nem tirar um centavo sequer. Quanto Maria reservou para essa
compra, em reais?

2

Outra consequência desta hipótese é que z  z  z  1 para cada raiz
complexa z de P .
A partir disso e da primeira observação, concluímos que o produto das
raízes complexas não reais desse polinômio é 1 .
Logo,

 1

n

 a0   1  1b
a

onde a é a multiplicidade da raiz  1 e b é a multiplicidade da raiz 1 .
Analisaremos agora, a equação a partir da paridade de n :
 n par:
Se n for par, o lado esquerdo da equação é negativo, desta forma, a
deve ser um número ímpar.
 n ímpar:
Se n for ímpar, o lado esquerdo da equação é positivo, desta forma,
a deve ser um número par.

Concluímos então que, se n for par o produto das raízes é  1 e que,
se n for ímpar, o produto das raízes é 1 . Ou seja, o produto é dado
por  1

q2  1  1%  q1  500  q2  1,01  q  500   500

n 1

.

Solução 2
Sejam z1, z2, z3, ..., zn as raízes do polinômio p  x  . Segue pelas
relações de Girard, que o produto das raízes é:

Então, Maria aplicou q2 no mesmo investimento.
Após um mês, o valor resultante do investimento é equivalente à
R$500,00, logo:

1  1%   q2  500  1,01 1,01  q  500   500   500

P   1 
n

Daí,

q

, com a0  0 e an  1

Como as raízes de P estão na circunferência unitária (isto é, na
circunferência centrada na origem do plano de Argand-Gauss e de raio
1 ), temos que as únicas raízes reais possíveis de P são 1 e  1 .

Então, Maria aplicou q1 em um investimento que rende 1% durante
um mês.
Após esse mês, Maria realizou o pagamento da segunda parcela de
R$500,00, e ficou com a quantidade q2 , tal que:

q  500 

 a0

an

n

q1  q  500

1,01  q  500  

n

neste caso. Ou seja, tal produto é dado por  1  a0 .

a) 1.450,20
b) 1.480,20
c) 1.485,20
d) 1.495,20
e) 1.490,20
Alternativa C
Resolução
Seja q a quantidade de dinheiro reservado por Maria para compra da
TV.
Após o pagamento da primeira parcela de R$500,00, Maria ficou com
uma quantidade q1 , tal que:

1,01  q  500   500 

 1

a0
n a
 z1  z2  z3  ...  zn   1  0
an
1

Como as raízes estão sobre a circunferência unitária (centrada na
origem e raio 1), então o módulo de cada uma destas raízes é igual a
1. Sendo assim, temos:

500

1,01

500
 500 
1,01

a0
n
 z1  z2  z3  ...  zn   1  a0 
1
n
z1  z2  z3  ...  zn   1  a0  1  1 a0  a0  1

z1  z2  z3  ...  zn   1 
n

500 500


1,012 1,01

500 500

 500 
1,012 1,01
q  1.485,20

Como a0  0 , então a0  1 e:
n 1

P   1  a0  P   1   1   1
n

Portanto, Maria reservou para compra da TV R$1.485,20.
15

n

O ELITE RESOLVE FUVEST 2018 - 1ª FASE
(2) Triângulo ACD:
O valor de b pode ser obtido através de trigonometria:

QUESTÃO 33
O quadrilátero da figura está inscrito em uma circunferência de raio 1.
A diagonal desenhada é um diâmetro dessa circunferência.

cos y 

b
 b  2  cos y
2

Logo, a área A2 do triângulo é dada por:

A2 
x

1
 2  b  seny  2  cos y  seny  A 2  sen  2 y 
2

y
A área A do círculo de raio 1 é dada por:

A    r 2    12  A  
Logo, a área AH da região cinza é dada por:
Sendo x e y as medidas dos ângulos indicados na figura, a área da
região cinza em função de x e y, é:
a)   sen  2x   sen  2y 

AH  A  A1  A2  AH    sen  2x   sen  2y 

b)   sen  2x   sen  2y 

QUESTÃO 34
Dois atletas correm com velocidades constantes em uma pista
retilínea, partindo simultaneamente de extremos opostos, A e B. Um
dos corredores parte de A, chega a B e volta para A. O outro corredor
parte de B, chega a A e volta para B. Os corredores cruzam-se duas
vezes, a primeira vez a 800 metros de A e a segunda vez a 500
metros de B. O comprimento da pista, em metros, é

c)   cos  2x   cos  2y 
d)  
e)  

cos  2x   cos  2y 
2
sen  2x  +sen  2y 

2
Alternativa B
Resolução
Como a diagonal é o diâmetro da circunferência, então temos que os
ângulos opostos ao diâmetro são retos. Desse modo, temos:

a) 1.000.
b) 1.300.
c) 1.600.
d) 1.900.
e) 2.100.
Alternativa D
Resolução
Observe abaixo a representação da pista. Chamaremos os atletas que
partem dos pontos A e B respectivamente de atleta 1 e atleta 2, suas
velocidades de v1 e v2 e os locais do primeiro e do segundo encontro
de E1 e E2. L é o comprimento total da pista.

B
a
2

A

x

C

y
b
D

Como os atletas partem simultaneamente, o tempo total decorrido
desde o início da corrida até cada um dos encontros é o mesmo para
ambos. Sendo as velocidades constantes (movimento uniforme), esse
tempo é dado por

Para calcular a área do quadrilátero, podemos calcular a área dos
triângulos ABC e ACD. Assim, temos:
(1) Triângulo ABC:
O valor de a pode ser obtido através de trigonometria:

cos x 

t 
I – Primeiro encontro:

a
 a  2  cos x
2

Desde o início da corrida até o primeiro encontro, as distâncias
percorridas por cada um dos atletas são

Sabendo que a área de um triângulo pode ser calculada pela metade
do produto de dois lados pelo seno do ângulo formado entre eles,
então a área A1 do triângulo é dada por:

A1 

s
v

s1  800 m e s2   L  800  m
Assim,
t1  t 2 

1
 2  a  senx  2  cos x  senx
2

800 L  800


v1
v2

Lembrando que sen  2   2  sen  cos  , então concluímos que:

v 2 L  800

v1
800

A1  sen  2x 
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II – Segundo encontro:

O avestruz é um animal do filo dos Cordados e, como todas as
aves, excreta ácido úrico. A conquista do ambiente terrestre por
parte dos répteis veio acompanhada pela mudança do tipo de excreta,
a excreção de ureia dos anfíbios adultos foi substituída pela
eliminação de ácido úrico. Assim como nos insetos, a restrição de
água, típica de ambientes secos, foi contornada pela economia de
água proporcionada pela excreção do ácido úrico. Como as aves
descendem de um grupo irmão dos dinossauros Terópodes, essas
mesmas características se mantiveram. Soma-se ainda, tanto nos
répteis como nas aves, o fator desenvolvimento, que envolve um ovo
amniótico com casca; neste tipo ovo o estoque limitado de água exige
o seu uso eficiente que só seria possível adotando esse tipo de
produto nitrogenado. O ácido úrico é eliminado do corpo das aves por
rins metanéfricos.
a) Correto. A borboleta e o avestruz são animais uricotélicos
(excretam ácido úrico) e a lula é um animal amoniotélico (excreta
amônia).
b) Incorreta. As aves não excretam amônia, pois não possuem
disponibilidade de água para isso.
c) Incorreta. Assim como mencionado acima, os insetos também não
excretam amônia, pois não possuem a mesma disponibilidade de água
que a lula.
d) Incorreta. Conforme explicado acima.
e) Incorreta. A ureia, embora menos tóxica que a amônia, também
exige quantidades consideráveis de água para ser eliminada, sendo,
portanto, incompatível como excreta de insetos.
QUESTÃO 36
No sistema circulatório humano,

Desde o início da corrida até o segundo encontro, as distâncias
percorridas por cada um dos atletas são
s1   L  500  m e s2   2L  500  m

Assim,
t1  t 2 
L  500 2L  500


v1
v2

v 2 2L  500

v1
L  500

Eq. (2)

Igualando as equações (1) e (2). Temos
L  800 2L  500


800
L  500
(L  800)  (L  500)  (2L  500)  800 
L2  300L  400.000  1.600L  400.000 
L2  1900L  0

Resolvendo a equação acima, temos:
L  0 m (resposta que não convém)

ou

a) a veia cava superior transporta sangue pobre em oxigênio, coletado
da cabeça, dos braços e da parte superior do tronco, e chega ao átrio
esquerdo do coração.
b) a veia cava inferior transporta sangue pobre em oxigênio, coletado
da parte inferior do tronco e dos membros inferiores, e chega ao átrio
direito do coração.
c) a artéria pulmonar transporta sangue rico em oxigênio, do coração
até os pulmões.
d) as veias pulmonares transportam sangue rico em oxigênio, dos
pulmões até o átrio direito do coração.
e) a artéria aorta transporta sangue rico em oxigênio para o corpo, por
meio da circulação sistêmica, e sai do ventrículo direito do coração.
Alternativa B
Resolução
Nessa questão era importante que o candidato dominasse conceitos
importantes sobre o sistema cardiovascular. O sangue venoso é
aquele que é pobre em oxigênio e contém quantidades maiores de gás
carbônico. Já o sangue arterial, é rico em oxigênio e tem quantidades
menores de gás carbônico do que o venoso. Por convenção o sangue
venoso, que tem uma coloração vermelha mais escura, é
representado em azul nas ilustrações didáticas sobre coração e o
sangue arterial, que tem uma coloração vermelho vivo é representado
em vermelho.
Um ponto importante na resolução de questões que envolvem o
coração é o fato de que a orientação “esquerda” e “direita” não levam
em conta a ponto de vista do observador, mas sim a do animal que
está sendo observado, assim sendo, o átrio ou ventrículo que está à
esquerda no ponto de vista do leitor da questão, na realidade, estão à
direita do animal observado.
Nesse contexto, chamamos de “artérias” aqueles vasos que retiram
sangue do coração e de “veias” aqueles vasos que trazem sangue ao
coração.
O sistema circulatório de mamíferos é duplo, ou seja, possui um
circuito pulmonar e um circuito sistêmico. No circuito pulmonar, o
sangue venoso que chegou ao lado direito do coração é bombeado
pela artéria pulmonar até os pulmões, sofrendo hematose nesse órgão
e retornando arterial ao lado esquerdo do coração pelas veias
pulmonares. No circuito sistêmico, o sangue arterial que chegou ao
lado esquerdo do coração é bombeado pela artéria aorta em direção
ao restante do corpo, passando por tecidos, órgãos e sistemas,
retornando venoso ao coração pelo lado direito, pelas veias cava
inferior e superior. Ainda sobre esse circuito é importante destacar que
parte do sangue que sobe pela aorta ascendente sofre desvio, fluindo
para a parte inferior do corpo pela aorta descendente e para a parte
superior do corpo via artérias subclávias e carótidas comuns,
conforme na figura abaixo.
Com base nas informações acima e na ilustração apresentada a
seguir podemos julgar as alternativas.

L  1900 m

QUESTÃO 35
Borboleta, lula e avestruz têm como principal excreta nitrogenado,
respectivamente,
a) ácido úrico, amônia e ácido úrico.
b) ácido úrico, ureia e amônia.
c) amônia, ácido úrico e amônia.
d) amônia, ureia e ácido úrico.
e) ureia, amônia e ácido úrico.
Alternativa A
Resolução
O metabolismo celular tem como objetivo manter as condições
internas celulares adequadas para a sobrevivência da célula, algumas
reações envolvem a oxidação de aminoácidos e resultam em produtos
nitrogenados que não podem ser aproveitados pelas células animais
e, por isso, devem ser eliminados. Esses produtos nitrogenados
possuem toxicidade variável, exigindo em alguns casos, grande
quantidade de água para impedir que atinjam concentrações nocivas
que poderiam interferir no metabolismo normal da célula. Dessa forma,
a disponibilidade de água do ambiente onde os animais se inserem
pode ser determinante no tipo de excreta eliminada.
A amônia é um produto nitrogenado solúvel e altamente tóxico e exige
grande quantidade de água para sua eliminação.
A ureia, embora menos tóxica que a amônia, também é solúvel e exige
quantidade consideráveis de água para ser eliminada.
Já o ácido úrico, é atóxico e insolúvel, e exige pouca água para
eliminação.
A borboleta é um animal do filo dos Artrópodes, classe dos
Insetos e excreta ácido úrico. Os Artrópodes possuem exoesqueleto
quitinoso que os protegem de predadores e evita desidratação; ao
longo da evolução dos insetos e sua conquista de ambientes mais
áridos, a restrição de água pôde ser contornada tanto pela presença
do exoesqueleto quanto pelo tipo de excreta eliminada, o ácido úrico.
Essa última é uma excreta atóxica e, por isso, exige quantidades
mínimas de água para sua eliminação, dessa forma a excreção de
ácido úrico poderia sem entendida como sinônimo de economia de
água, fundamental para o sucesso evolutivo do grupo no ambiente
terrestre. Nos insetos a eliminação desse produto é realizado pelos
túbulos de Malpighi.
A lula excreta amônia, é um animal do filo dos Moluscos, classe
dos Cefalópodes e, como todos desse grupo, é um animal
marinho. Como já discutido anteriormente, a grande disponibilidade
de água permite a excreção de um resíduo altamente tóxico, a
amônia. Nesses animais esse produto é drenado da cavidade
pericárdica por um par de metanefrídios e eliminado no ambiente
externo por poros existentes na superfície corporal.
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líquens (associação entre fungos e algas) e as micorrizas (associação
entre fungos e raízes de plantas).
a) Incorreta. A maioria das espécies de fungos são sapróbias,
alimentando-se por meio da decomposição da matéria orgânica morta.
Esse processo envolve a secreção de enzimas digestivas sobre o
substrato orgânico, que leva à formação de moléculas menores que
são levadas para o meio intracelular por meio de proteínas
transportadoras específicas. A síntese de açúcares (p. ex. glicose) a
partir do gás carbônico presente no ar é chamada de fotossíntese,
processo que os fungos não realizam.
b) Incorreta. Os fungos podem ser parasitas de plantas e animais,
retirando de seus hospedeiros moléculas orgânicas que lhes servem
de alimento. No entanto, os fungos não são organismos procariontes,
como bactérias e arqueias, pois suas células são dotadas de núcleo,
organela delimitada por uma dupla membrana e que contém a maior
parte do material genético celular.
c) Incorreta. Os fungos comestíveis pertencem aos grupos mais
derivados dentro de Eumycota: Ascomycota e Basidiomycota. Ambos
os clados são constituídos por organismos capazes de produzir corpos
de frutificação grandes e visíveis. Entre os fungos comestíveis,
podem-se citar as trufas (ascomicetos) e o shiitake (basidiomiceto). Os
fungos mais basais, como os quitridiomicetos (Chytridiomycota), não
formam corpos de frutificação e, portanto, não são usados como itens
culinários.
d) Correta. As micorrizas são associações benéficas entre plantas
terrestres e fungos dos grupos Glomeromycota (formam as
endomicorrizas) e Basidiomycota, Ascomycota e Zygomycota (formam
as ectomicorrizas). Nessa associação, ambos os participantes são
beneficiados: os fungos aumentam a área de absorção das raízes,
elevando a taxa de captação de água e de nutrientes minerais pelas
plantas; as plantas, por sua vez, fornecem aos fungos carbonos
orgânicos, produzidos pelo processo de fotossíntese e transportados
pelo floema até as raízes.
e) Incorreta. Algumas espécies de fungos são anaeróbicas
facultativas, sendo capazes de realizar tanto a respiração aeróbica,
quanto a fermentação alcoólica. O metabolismo energético dessas
espécies, como, por exemplo, o Saccharomyces cerevisiae, depende
de fatores como a disponibilidade de oxigênio (molécula que funciona
como aceptora final de elétrons na respiração aeróbica) e da
concentração de moléculas orgânicas no meio. No entanto, nenhuma
espécie de fungo conhecida é capaz de realizar a fotossíntese.

a) Incorreta. Na circulação sistêmica, ou grande circulação, o sangue
venoso, pobre em oxigênio, coletado da cabeça, braços e parte
superior do tronco retorna ao coração pelo átrio direito, sigla AD na
figura acima. O sangue reunido na veia cava superior foi recolhido da
cabeça via veias jugulares e dos braços via veias subclávias.
b) Correta. O sangue que flui pelo circuito sistêmico retorno ao átrio
direito do coração pela veia cava inferior, que transporta sangue
venoso, coletado da parte inferior do corpo e dos membros inferiores.
c) Incorreta. O sangue que chega ao coração da circulação sistêmica
é venoso, portanto, pobre em oxigênio e é justamente por isso que é
mandado aos pulmões, via artéria pulmonar, para que ocorra
hematose, fenômeno de trocas gasosas que o tornará arterial, rico em
oxigênio.
d) Incorreta. As veias pulmonares, vasos que transportam sangue
arterial dos pulmões de volta a coração, devolve o sangue no átrio
esquerdo (AE), e não no átrio direito.
e) Incorreto. A artéria aorta transporta sangue arterial, rico em
oxigênio, para o corpo, via circulação sistêmica. O sangue que sai pela
aorta ocupava o ventrículo esquerdo do coração (VE) e não o direito.

QUESTÃO 38
Analise as três afirmações sobre o controle da respiração em
humanos.

QUESTÃO 37
No grupo dos fungos, são conhecidas perto de 100 mil espécies.
Esse grupo tão diverso inclui espécies que

I. Impulsos nervosos estimulam a contração do diafragma e dos
músculos intercostais, provocando a inspiração.
II. A concentração de dióxido de carbono no sangue influencia o ritmo
respiratório.
III. O ritmo respiratório pode ser controlado voluntariamente, mas na
maior parte do tempo tem controle involuntário.

a) são sapróbias, fundamentais na ciclagem dos nutrientes, pois
sintetizam açúcares a partir do dióxido de carbono do ar.
b) são parasitas, procariontes heterotróficos que absorvem compostos
orgânicos produzidos pelos organismos hospedeiros.
c) são comestíveis, pertencentes a um grupo de fungos primitivos que
não formam corpos de frutificação.
d) formam, com as raízes de plantas, associações chamadas
micorrizas, mutuamente benéficas, pela troca de nutrientes.
e) realizam respiração, na presença de oxigênio, e fotossíntese, na
ausência desse gás, sendo, portanto, anaeróbias facultativas.
Alternativa D
Resolução
Os fungos pertencem ao reino Fungi, um grupo constituído por
organismos eucariontes, heterótrofos e uni ou multicelulares.
Diferentemente dos animais, que se alimentam por ingestão, os
fungos absorvem nutrientes orgânicos a partir da liberação de enzimas
digestivas sobre o substrato onde crescem. Uma das principais
características que distinguem os fungos dos demais eucariontes
(animais, plantas e protistas) é a presença de quitina na parede
celular. Ainda assim, os fungos são filogeneticamente mais próximos
dos animais do que das plantas, compartilhando com os primeiros a
presença de glicogênio como carboidrato de reserva e a ausência de
cloroplastos.
Os fungos são importantes agentes decompositores (sapróbios) dos
ecossistemas aquáticos e terrestres, participando do processo de
ciclagem dos nutrientes juntamente com as bactérias. Eles também
podem ser parasitas de plantas e animais, bem como seres simbiontes
que estabelecem relações benéficas com seus parceiros, como os

Está correto o que se afirma em
a) I, apenas.
b) I e III, apenas.
c) III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
Alternativa E
Resolução
A respiração fisiológica consiste na renovação periódica do ar que
preenche os pulmões, promovida pelos movimentos de inspiração e
expiração. Essa mecânica ventilatória é realizada pela contração e
relaxamento alternante de grupos musculares como o diafragma e
músculos intercostais. Na inspiração, a contração dessas
musculaturas expandem a caixa torácica criando uma diminuição de
pressão interna, o que motiva a entrada do ar atmosférico nos
pulmões e que conduz a um estado de equilíbrio com a pressão
externa, a pressão atmosférica. O controle nervoso da inspiração fica
a cargo de neurônios do centro respiratório, localizado no bulbo
cefalorraquidiano do tronco encefálico.

18

O ELITE RESOLVE FUVEST 2018 - 1ª FASE
Alternativa C
Resolução
A mitocôndria, organela presente em organismos eucariontes,
apresenta características peculiares como presença de dupla
membrana, ribossomos e moléculas de DNA próprios. O DNA
mitocondrial (DNAmt) consiste em uma molécula de DNA pequena e
circular, muito semelhante àquela encontrada em bactérias, forte
evidência da origem mitocondrial a partir de bactérias primitivas (teoria
endossimbiótica). O DNAmt é formado por genes que estão
usualmente associados ao metabolismo energético, o que justifica o
fato de indivíduos portadores de mutações mitocondriais apresentarem
disfunção no aporte energético da célula, o que é mais notável em
tecidos com alta demanda energética como o nervoso e muscular.
Além da surdez, também são exemplos de doenças decorrentes de
mutações no DNAmt: miopatias mitocondriais (que levam à fraqueza
muscular) e neuropatia óptica de Leber (caracterizada pela cegueira
súbita).
Enquanto a herança do DNA nuclear é tanto materna quanto paterna,
a herança mitocondrial (extranuclear) não segue a herança
mendeliana de distribuição equitativa de DNA. Em humanos, a
herança do DNAmt mitocondrial é sempre materna, ou seja, as
mitocôndrias que um indivíduo possui são sempre provenientes de sua
mãe. De acordo com Sônia Lopes e Sérgio Rosso (Conecte BIO,
2014), na fecundação, as mitocôndrias paternas entram no ovócito,
porém, um sistema enzimático do ovócito destrói as mitocôndrias
paternas, mantendo apenas aquelas oriundas da mãe, o que explica a
herança exclusivamente materna. Sabendo de tais informações,
seguem as análises dos heredogramas de famílias com surdez
fornecidos pela questão:

Nesse local, as células do centro respiratório monitoram a todo
momento as variações do pH sanguíneo. Valores de pH abaixo de 7,4
indicam excesso de CO2 na circulação, provavelmente decorrente da
atividade muscular mais intensa ou ar rarefeito. A queda de pH pode
ser explicado pela combinação do CO2 com água, uma reação
catalisada pela anidrase carbônica, enzima circulante do sangue. A
reação anteriormente citada forma ácido carbônico, que, após
ionização, libera H+, responsável pela queda do pH. Nessa situação o
excesso de CO2 deve ser exalado, uma vez que o limite tolerado é o
pH=7,0. Para tanto, as células do centro respiratório aumentam a
frequência de impulsos nervosos direcionados ao diafragma e
músculos intercostais, fato que resulta no aumento da frequência
respiratória, na maior eliminação do CO2 e no retorno do pH em torno
de 7,4.
Com base nas informações acima podemos julgar as afirmativas
apresentadas na questão.
I – Correta. A contração dos músculos diafragma e músculos
intercostais é comandada pelo sistema nervoso. A contração desses
músculos provoca a expansão do tórax e resulta na inspiração.
II – Correta. O centro respiratório monitora indiretamente a quantidade
de CO2 do sangue via pH. A maior ou menor frequência de impulsos
direcionados ao diafragma depende, portanto, da concentração de
CO2 no sangue.
III – Correta. O centro respiratório do bulbo exerce sua função sem
nosso controle voluntário. Essa configuração é importante, pois nem
sempre o organismo humano está atento aos movimentos
respiratórios, por exemplo, quando estamos dormindo ou
concentrados demais em outras atividades relacionadas à
sobrevivência ou perpetuação da espécie.
Assim sendo, todas as alternativas estão corretas.
a) Incorreta.
b) Incorreta.
c) Incorreta.
d) Incorreta.
e) Correta

Neste heredograma, apenas o pai possui a
surdez e nenhum de seus filhos a tem. Como a
herança mitocondrial é sempre apenas materna,
e a mãe não tem essa mutação, por falta de
dados, não pode ser feita nenhuma afirmação
acerca da possível herança. Portanto, a herança
mitocondrial não pode ser excluída.
Neste heredograma, a mãe é portadora de um
tipo de surdez e os seus filhos, de ambos os
sexos, também possuem tal condição. Como a
herança mitocondrial é materna, existe a
possibilidade da surdez, nesta família, ser
decorrente de uma mutação mitocondrial.
Portanto, a herança mitocondrial não pode ser
excluída.
Neste heredograma, a mãe não é portadora de
surdez e os seus filhos, de ambos os sexos,
possuem tal condição, presente também no pai.
Assim, o gene responsável pela surdez não teve
origem materna, uma vez que mãe é normal para
a condição. Portanto, a herança mitocondrial
pode ser excluída.

QUESTÃO 39
A surdez é geneticamente heterogênea: pode ser causada por
mutações em diferentes genes, localizados nos autossomos ou no
cromossomo X ou, ainda, por mutações em genes mitocondriais.

Neste heredograma, tanto o pai quanto a mãe
são portadores de surdez e os seus filhos, de
ambos os sexos, possuem tal condição também.
Como a herança mitocondrial é materna, existe a
possibilidade da surdez, nesta família, ser
decorrente de uma mutação mitocondrial.
Portanto, a herança mitocondrial não pode ser
excluída.

Os heredogramas representam quatro famílias, em que ocorrem
pessoas com surdez ( e ).

QUESTÃO 40
Muitas plantas adaptadas a ambientes terrestres secos e com alta
intensidade luminosa apresentam folhas
a) pequenas com estômatos concentrados na parte inferior, muitos
tricomas claros, cutícula impermeável e parênquima aquífero.
b) grandes com estômatos concentrados na parte inferior, poucos
tricomas claros, cutícula impermeável e parênquima aerífero.
c) pequenas com estômatos concentrados na parte superior, ausência
de tricomas, cera sobre a epiderme foliar e parênquima aquífero.
d) grandes com estômatos igualmente distribuídos em ambas as
partes, ausência de tricomas, ausência de cera sobre a epiderme foliar
e parênquima aerífero.
e) pequenas com estômatos concentrados na parte superior, muitos
tricomas claros, cera sobre a epiderme foliar e parênquima aerífero.

A(s) família(s) em que o padrão de herança permite afastar a
possibilidade de que a surdez tenha herança mitocondrial é(são)
apenas
a) 1
b) 2 e 3.
c) 3.
d) 3 e 4.
e) 4.
19

O ELITE RESOLVE FUVEST 2018 - 1ª FASE
Alternativa A
Resolução
As folhas são estruturas que desempenham papéis chave no
funcionamento e na adaptação das plantas ao ambiente. Ambientes
caracterizados pela baixa disponibilidade de água (áridos) e por uma
alta intensidade luminosa tendem a selecionar plantas que possuem
atributos foliares específicos.
Folhas adaptadas a uma alta intensidade luminosa tendem a ser
pequenas e grossas, pois mesmo que o limbo apresente uma área
reduzida, a taxa de fotossíntese ainda será alta. Folhas pequenas e
espessas também constituem adaptações contra a perda de água,
pois limitam a área do limbo exposta ao ar e, assim, reduzem a taxa
de transpiração foliar, além de aumentar o conteúdo de água do
mesófilo.
A distribuição dos estômatos na superfície foliar é uma
característica que reflete as condições hídricas prevalentes no
ambiente. Assim, plantas hipostomáticas possuem estômatos
presentes apenas na superfície abaxial (inferior) das folhas, o que
constitui uma adaptação contra a perda excessiva de água. A
superfície inferior das folhas é um microambiente mais protegido do
vento do que a superfície adaxial (superior), o que reduz a
transpiração. Além disso, em plantas de regiões áridas, é comum que
os estômatos estejam localizados em criptas, depressões na
superfície inferior das folhas que criam um microambiente mais
saturado de vapor d’água do que o ar circundante. Dessa forma, o
potencial hídrico nas criptas é reduzido, o que garante uma menor
taxa de transpiração.
A presença de tricomas foliares claros garante economia de água e
proteção contra o excesso de radiação solar. Quando a superfície das
folhas é recoberta por tricomas (projeções epidérmicas em forma de
pelo), essas estruturas reduzem o fluxo de ar, diminuindo a taxa de
transpiração. Além disso, a cor clara dos tricomas promove uma maior
reflexão da luz que atinge as folhas, reduzindo os efeitos danosos da
radiação ultravioleta (UV) e a taxa de transpiração foliar em ambientes
de alta intensidade luminosa.
A espessura da cutícula que reveste as epidermes superior e inferior
das folhas é uma característica relacionada à economia de água. A
cutícula é constituída por lipídios da classe dos cerídeos, moléculas
hidrofóbicas que possuem a função de impermeabilizar a superfície
foliar. Quanto mais espessa for a camada de cutícula, menor será a
taxa de transpiração cuticular, gerando economia de água.
A presença de parênquima aquífero é uma adaptação das plantas
ditas xerófitas a ambientes áridos, como os cactos, por exemplo. Esse
tecido é constituído por células que armazenam grandes quantidades
de água em seus vacúolos, garantindo um suprimento constante de
água para o metabolismo.
a) Correta. Conforme explicado acima.
b) Incorreta. Folhas com uma grande área superficial e desprovidas
de tricomas permitem uma maior perda de água por transpiração. A
presença de aerênquima é uma adaptação encontrada em plantas
aquáticas para reduzir a densidade das folhas.
c) Incorreta. A ausência de tricomas e estômatos concentrados na
superfície superior das folhas (plantas hiperestomáticas) permitem
uma maior perda de água por transpiração.
d) Incorreta. Folhas com uma grande área superficial, desprovidas de
tricomas e sem uma cutícula cerosa permitem uma maior perda de
água por transpiração. A presença de aerênquima é uma adaptação
encontrada em plantas aquáticas para reduzir a densidade das folhas.
e) Incorreta.
Plantas
hiperestomáticas
possuem
estômatos
distribuídos apenas na epiderme superior (superfície adaxial), o que
permite uma maior perda de água por transpiração. A presença de
aerênquima é uma adaptação encontrada em plantas aquáticas para
reduzir a densidade das folhas.

Alternativa D
Resolução
Células embrionárias multiplicam-se rapidamente, permitindo um
rápido crescimento do embrião. Tal multiplicação ocorre devido à
sucessivas divisões mitóticas, a partir das quais uma célula mãe
origina duas células-filhas idênticas. Além de permitir crescimento de
organismos multicelulares, a mitose também é fundamental na
reposição de células mortas, recuperação de tecidos lesionados e
multiplicação de organismos unicelulares.
Antes da divisão celular, a célula encontra-se em um período
denominado interfase, no qual há intensa síntese proteica além da
duplicação do material genético. Esta duplicação, que ocorre na
subfase S, permite que os cromossomos sejam constituídos por duas
moléculas de DNA que formarão as cromátides irmãs mantidas unidas
em um mesmo cromossomo pelo centrômero. Ou seja, cromátides
irmãs consistem em moléculas de DNA idênticas que compõem um
cromossomo duplicado. Veja o esquema abaixo:

Cromossomos simples

Cromossomo duplicado

Após a interfase, a célula está, então, preparada para entrar em
divisão mitótica. Para melhor compreensão e estudo da mitose, há a
subdivisão em quatro fases básicas distintas:
1. Prófase: primeira fase da divisão, marcada pela desintegração do
envoltório nuclear, compactação e organização da cromatina e
migração dos centríolos para polos opostos.
2. Metáfase: fase na qual os cromossomos atingem o máximo grau de
compactação e alinham-se na placa equatorial da célula.
3. Anáfase: fase na qual as fibras do fuso encurtam e as cromátidesirmãs são puxadas para polos opostos garantindo a distribuição
equitativa do material genético.
4. Telófase: última fase da divisão que envolve os eventos de
reaparecimento do envoltório nuclear, descondensação dos
cromossomos e divisão citoplasmática (citocinese).
O posicionamento e movimentação dos cromossomos ocorre devido
às fibras do fuso que se ligam ao centrômero. Estas fibras são
formadas de microtúbulos, polímeros de tubulina, uma proteína
estrutural que compõe o citoesqueleto. Quando se utiliza um inibidor
de formação de fuso, como a colchicina, não há polimerização de
tubulina e, consequentemente, não há formação das fibras. Desse
modo, os cromossomos não serão alinhados na porção
equatorial, e, tampouco haverá disjunção das cromátides irmãs
que, portanto, manter-se-ão unidas.
Além deste conhecimento, para responder à questão o aluno deveria
usar as informações sobre ploidia fornecida no enunciado. As células
da drosófila são 2n=8, portanto, existem 4 pares de cromossomos,
que podem ser visualizados em cores diferentes no esquema a seguir
que compara os resultados da mitose com separação das cromátidesirmãs e da mitose interrompida devido à ausência das fibras do fuso.

QUESTÃO 41
Células de embrião de drosófila (2n=8), que estavam em divisão,
foram tratadas com uma substância que inibe a formação do fuso,
impedindo que a divisão celular prossiga.
Após esse tratamento, quantos cromossomos e quantas cromátides,
respectivamente, cada célula terá?
a) 4 e 4.
b) 4 e 8.
c) 8 e 8.
d) 8 e 16.
e) 16 e 16.
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Mitose na presença de fibras do fuso

Alternativa B
Resolução
I. Afirmativa correta. No ciclo do carbono, existem três processos
principais responsáveis pela transformação dos compostos de carbono
entre o meio biótico e o meio abiótico: a fotossíntese é o processo
responsável pela captação de gás carbônico presente no ar e sua
fixação em moléculas de carboidratos; a respiração aeróbica, a
decomposição e a combustão são processos responsáveis pela
devolução de gás carbônico para a atmosfera, a partir da oxidação de
compostos orgânicos.

Célula-mãe
2n=8
8 cromossomos duplicados
16 cromátides-irmãs

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

Célula-filha
2n=8
8 cromossomos simples

II. Afirmativa correta. O ciclo do nitrogênio é constituído por três
processos principais responsáveis pela transformação dos compostos
de nitrogênio entre o meio biótico e o meio abiótico: a fixação
biológica, realizada por bactérias fixadoras (p. ex. Rhizobium), é o
processo responsável pela conversão de nitrogênio molecular (N 2),
presente no ar, em amônia (NH3); a nitrificação, realizada por
bactérias nitrificantes (p. ex. Nitrosomonas e Nitrobacter), é o processo
responsável pela conversão de NH3 em nitrito (NO2-) e nitrato (NO3-),
etapas chamadas de nitrosação e nitratação, respectivamente; e a
desnitrificação, realizada por bactérias desnitrificantes (p. ex.
Pseudomonas denitrificans), é o processo responsável pela conversão
de NO3- em N2 gasoso, que volta à atmosfera.

Célula-filha
2n=8
8 cromossomos simples

Resultado da mitose interrompida devido à ausência de fibras
do fuso

Célula sem separação das cromátides-irmãs
2n=8
8 cromossomos duplicados
16 cromátides-irmãs
Conclui-se que a célula com mitose interrompida apresentará
8 cromossomos duplicados, e, portanto, 16 cromátides-irmãs, o que
valida a alternativa D como correta.
QUESTÃO 42
Analise as três afirmações seguintes sobre ciclos biogeoquímicos.
I. A respiração dos seres vivos e a queima de combustíveis fósseis e
de vegetação restituem carbono à atmosfera.
II. Diferentes tipos de bactérias participam da ciclagem do nitrogênio:
as fixadoras, que transformam o gás nitrogênio em amônia, as
nitrificantes, que produzem nitrito e nitrato, e as desnitrificantes, que
devolvem o nitrogênio gasoso à atmosfera.
III. Pelo processo da transpiração, as plantas bombeiam,
continuamente, água do solo para a atmosfera, e esse vapor de água
se condensa e contribui para a formação de nuvens, voltando à terra
como chuva.
Está correto o que se afirma em
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) III, apenas.
e) I, II e III.

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

III. Afirmativa incorreta. O ciclo da água envolve diversos processos
de transformação física da água entre os meios biótico e abiótico:
condensação do vapor d’água presente na atmosfera em gotículas de
água, que formam as nuvens; precipitação das gotículas de água na
forma de chuva (ou granizo, ou neve); infiltração da água no solo,
que irá recarregar os lençóis freáticos, ou escoamento superficial da
água até lagos, rios, ou o oceano; absorção da água pelas raízes das
plantas; e evaporação da água a partir de lagos, rios, oceanos e solo,
bem como a transpiração dos vegetais (evapotranspiração).
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Um neurônio motor, por exemplo, é aquele que leva impulsos
nervosos à musculatura esquelética. Quando um impulso nervoso
percorre o neurônio e chega à terminação axônica, ocorre liberação de
um neurotransmissor chamado acetilcolina. Esse neurotransmissor
se espalha em uma fenda muito estreita entre a membrana do
neurônio e a membrana da célula muscular. Essa região de interface
entre dois tipos de células é conhecida como junção neuromuscular,
conforme pode ser visto na figura abaixo. Quando a acetilcolina se liga
a receptores presentes na membrana da célula muscular, um novo
estímulo é criado, e a partir daí ocorrem uma série de fenômenos
citoplasmáticos próprios das células musculares que resultam em
contração.

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

A transpiração envolve a perda de água na forma de vapor através
dos estômatos presentes nas folhas (transpiração estomática) e
também através da própria cutícula (transpiração cuticular). A
transpiração estomática é um processo de fundamental importância
para a ascensão da seiva bruta através do xilema. De acordo com a
teoria de Dixon (teoria da coesão-tensão-adesão), a perda de
moléculas de água pelas folhas aumenta a tensão superficial da
solução presente no mesófilo foliar, tencionando a coluna d’água no
interior do xilema, que é mantida intacta devido à coesão (interação
entre as moléculas de água por meio de pontes de hidrogênio). Esse
mecanismo atua por pressão negativa, de modo que não há gasto de
energia para o transporte de água das raízes até as folhas.
A alternativa III não está correta devido ao uso do termo “bombeiam”
para explicar a subida da seiva bruta pela transpiração. Isso sugere
que a força propulsora responsável pela ascensão da seiva seria feita
de baixo para cima, como é o caso da pressão positiva da raiz,
processo que envolve gasto energético para “empurrar” a água das
raízes até as folhas. A transpiração é responsável pelo fenômeno da
sucção de copa, que é um processo passivo (que não envolve gasto
de ATP) e provoca uma tensão na coluna d’água, causando sua
ascensão.
O gabarito oficial considera a terceira afirmativa como correta.
Entretanto, o uso do termo “bombeiam” é inadequado para descrever
o fenômeno apresentado, pois pressupõe gasto de ATP. Além disso, o
uso do termo “continuamente” implicaria que o processo de subida da
seiva bruta ocorreria durante todo o tempo. No entanto, ocorrem
interrupções quando os estômatos fecham durante a noite, ou quando
o solo possui baixa disponibilidade de água.
Sendo assim, discordamos do gabarito oficial e consideramos a
alternativa b como a correta.

Fonte:
Atlas
Interativo
de
Microscopia
Eletrônica
–
USP
siviero.icb.usp.br/biocel/modulos/ultraestrutura-das-sinapses/ Acesso: 27/11/2017

http://lab-

A toxina botulínica impede a transferência dos impulsos
nervosos para os músculos ao impedir a liberação de acetilcolina
na fenda da junção neuromuscular, impossibilitando a excitação da
musculatura. Esse quadro causa em humanos a paralisia de
músculos, fraqueza muscular, boca seca, dificuldades de engolir,
dificuldades em respirar, entre outros sintomas. É de se esperar que
nos bovinos, que também são mamíferos, sintomas semelhantes.
a) Incorreta. O quadro de botulismo não exige a presença da bactéria,
pode ser causado pela simples presença da toxina no organismo. Os
efeitos letais estão relacionados à falha da transmissão nervosa, e não
à uma hipotética infecção bacteriana em diversos órgãos e sistemas.
b) Incorreta. Hemorragias internas não estão relacionadas com os
sintomas da doença.
c) Incorreta. A diminuição das contrações musculares no tubo
digestório aumenta a propensão de retenção de fezes, e não diarreia.
d) Incorreta. Acidente vascular cerebral não está entre os sintomas da
doença.
e) Correta. A interferência da toxina botulínica na comunicação entre
o sistema nervoso e a musculatura do diafragma e músculos
intercostais causou a parada dos movimentos de inspiração e
expiração, provocando a morte do gado por asfixia devido a parada
respiratória.

QUESTÃO 43
O botulismo provocou a morte de 1,1 mil cabeças de gado, no último
mês de agosto, numa fazenda em Mato Grosso do Sul. A suspeita
clínica inicial foi confirmada pelo exame das amostras de grãos
úmidos de milho fornecidos aos animais, demonstrando a presença da
toxina botulínica, que é produzida pela bactéria Clostridium botulinum.
Considerando que a toxina botulínica bloqueia a transmissão
neuromuscular, a morte dos animais deve ter sido decorrente de
a) infecção generalizada.
b) hemorragia interna
c) desidratação provocada por diarreia.
d) acidente vascular cerebral.
e) parada respiratória.
Alternativa E
Resolução
A bactéria Clostridium botulinum é responsável pelo botulismo, uma
doença grave que pode levar à morte. A gravidade da doença não
ocorre pela presença da bactéria em si, mas sim um produto do
metabolismo produzido e liberado por ela, a toxina botulínica.
A contração da musculatura corporal, seja a musculatura lisa ou
esquelética, é controlada pelo sistema nervoso central via impulsos
nervosos que chegam a essas células musculares pelos neurônios do
sistema nervoso periférico.

QUESTÃO 44
A levedura Saccharomyces cerevisiae pode obter energia na ausência
de oxigênio, de acordo com a equação

C6H12O6  2CO2  2CH3CH2OH  2ATP.
Produtos desse processo são utilizados na indústria de alimentos e
bebidas. Esse processo ocorre _____________ da levedura e seus
produtos são utilizados na produção de _____________.
As lacunas dessa frase devem ser preenchidas por:
a) nas mitocôndrias; cerveja e vinagre.
b) nas mitocôndrias; cerveja e pão.
c) no citosol; cerveja e pão.
d) no citosol; iogurte e vinagre.
e) no citosol e nas mitocôndrias; cerveja e iogurte.
Alternativa C
Resolução
As leveduras são fungos unicelulares, microscópicos, que se
reproduzem assexuadamente por meio de um processo mitótico
assimétrico conhecido como brotamento. As leveduras podem ser
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aeróbicas obrigatórias, realizando apenas a respiração aeróbica como
processo de obtenção de ATP; ou esses organismos podem ser
classificados como anaeróbicos facultativos, sendo capazes de
realizar tanto a respiração aeróbica, quanto a fermentação alcoólica.
No caso da respiração aeróbica, a presença de oxigênio é
fundamental para que as leveduras realizem esse processo, visto que
o O2 funciona como aceptor final de elétrons da cadeia respiratória.
A espécie Saccharomyces cerevisiae é uma levedura anaeróbica
facultativa que tem sido empregada pelos seres humanos há milhares
de anos na produção de pão e bebidas alcoólicas. Por meio da
fermentação alcoólica, que ocorre no citosol das células de S.
cerevisiae, há a conversão de carboidratos (como a glicose) em gás
carbônico (CO2) e etanol (C2H5OH), com a consequente produção de
energia na forma de ATP (duas moléculas de ATP por molécula de
glicose oxidada). A principal etapa da fermentação é a glicólise,
processo que depende de enzimas presentes no citosol e que envolve
a oxidação de uma molécula de glicose em duas moléculas de
piruvato (ácido pirúvico). O piruvato é posteriormente convertido em
acetaldeído e, depois, em etanol, que é liberado pela célula.
O gás carbônico é o produto da fermentação útil para o crescimento
da massa do pão, pois cria bolhas de ar em seu interior. Esse
processo geralmente se inicia do centro para a periferia, pois a
fermentação acontece nas regiões da massa que apresentam baixa
concentração de O2. Já o etanol é o produto de interesse no processo
de fabricação de cerveja e vinho, que também ocorre em condições
anaeróbicas, ou de baixa concentração de oxigênio.
a) Incorreta. A fermentação é um processo metabólico que ocorre
exclusivamente no citosol das células. O vinagre é obtido por meio da
fermentação acética, que é realizada por bactérias e cujo produto de
interesse é o ácido acético.
b) Incorreta. As mitocôndrias são as organelas celulares responsáveis
pela produção de ATP por meio da respiração aeróbica. A
fermentação, portanto, não ocorre nas mitocôndrias.
c) Correta. Conforme explicado acima.
d) Incorreta. O iogurte é uma bebida produzida como resultado do
processo de fermentação láctica realizada por bactérias. Nesse caso,
o produto de interesse é o ácido láctico.
e) Incorreta. A fermentação é um processo metabólico que ocorre
exclusivamente no citosol das células. O iogurte é uma bebida
produzida como resultado do processo de fermentação láctica
realizada por bactérias.

Os animais cruzados no exercício foram:
- cães heterozigóticos para os dois lócus, logo, animais EeBb com
pelagem preta.
- cães duplo-homozigóticos recessivos, logo, animais eebb com
pelagem dourada.
Vale ressaltar que, conforme citado pelo anunciado, os genes B e E
estão localizados em cromossomos diferentes e, portanto, segregam
de forma independente, seguindo a Segunda Lei de Mendel.
Os cruzamentos e as quantidades de cães resultantes esperados na
prole podem ser deduzidos por duas resoluções:

QUESTÃO 45
Nos cães labradores, a cor da pelagem preta, chocolate ou dourada
depende da interação entre dois genes, um localizado no cromossomo
11 (alelos B e b) e o outro, no cromossomo 5 (alelos E e e). O alelo
dominante B é responsável pela síntese do pigmento preto e o alelo
recessivo b, pela produção do pigmento chocolate. O alelo dominante
E determina a deposição do pigmento preto ou chocolate nos pelos; e
o alelo e impede a deposição de pigmento no pelo.

II. Quimiossíntese metanogênica
CO2  4H2  CH4  2H2O

I. EeBb x eebb
Cão EeBb pode formar gametas EB, Eb, eB, eb
Cão eebb pode formar apenas gametas eb
eb

Eb
Eebb

eB
eeBb

eb
eebb

As frequências esperadas entre os descendentes são:
Pretos (EeBb) = ¼ x 36 cães = 9
Chocolates (Eebb) = ¼ x 36 cães = 9
Dourados (eeBb e eebb) = ½ x 36 cães = 18
II. EeBb x eebb
e
e

E
Ee
Ee

e
ee
ee

b
b

B
Bb
Bb

b
bb
bb

As frequências esperadas entre os descendentes são:
Pretos (E_B) = ½ x ½ = ¼ x 36 cães = 9
Chocolates (E_bb) = ½ x ½ = ¼ x 36 cães = 9
Dourados (ee__) = ½ x 1 = ½ x 36 cães = 18
A alternativa B é aquela que traz os valores corretos de cães
esperados na descendência a partir dos cruzamentos citados.
QUESTÃO 46
Considere estas três reações químicas realizadas por seres vivos:
I. Fotossíntese
luz
6H2O  6CO2 

 6O2  C6H12O6

III. Respiração celular
6O2  C6H12O6  6H2O  6CO2
A mudança no estado de oxidação do elemento carbono em cada
reação e o tipo de organismo em que a reação ocorre são:

Dentre 36 cães resultantes de cruzamentos de cães heterozigóticos
nos dois lócus com cães duplo-homozigóticos recessivos, quantos
com pelagem preta, chocolate e dourada, respectivamente, são
esperados?
a) 0, 0 e 36.
b) 9, 9 e 18.
c) 18, 9 e 9.
d) 18, 0 e 18.
e) 18, 18 e 0.
Alternativa B
Resolução
A pigmentação de labradores é um caso clássico de epistasia
recessiva. A epistasia é um tipo de interação gênica na qual um
gene (denominado epistático) inibe a expressão de outro gene
(denominado hipostático) acarretando em um dado fenótipo. Nos
labradores, a pigmentação depende da presença de um alelo
dominante E que permite a formação dos pigmentos preto e chocolate.
Enquanto isso, o alelo recessivo e, em homozigose, leva à pelagem
dourada, independente do gene B. Analise o quadro abaixo com a
reação de fenótipos e genótipos de acordo com as informações
fornecidas no enunciado:
Genótipo
E_B_
E_bb
ee__

EB
EeBb

I

II

a)

redução;
autotrófico.

redução;
autotrófico.

b)

oxidação;
autotrófico.

c)

redução;
autotrófico.

oxidação;
heterotrófico.
redução;
heterotrófico e
autotrófico.

III
oxidação;
heterotrófico e
autotrófico.
oxidação;
autotrófico.
redução;
heterotrófico e
autotrófico.

redução;
autotrófico.

oxidação;
autotrófico.

d)
e)

oxidação;
autotrófico e
heterotrófico.
oxidação;
heterotrófico.

oxidação;
autotrófico.

redução;
heterotrófico.
Alternativa A

Resolução
A fotossíntese é um processo metabólico realizado, em geral, por
organismos autótrofos (aqueles que fabricam seu próprio alimento),
como cianobactérias, algas e plantas. O processo fotossintético pode
ser dividido em duas etapas: fase de claro (fotoquímica) e fase de
escuro (química). Na fase de claro, a luz é usada para excitar os
elétrons obtidos da molécula de H2O (fotólise da água), o que gera
oxigênio como subproduto e também as moléculas de ATP e NADPH.
Na fase de escuro, o ATP e NADPH são usados para reduzir o gás

Fenótipo
Pelos pretos
Pelos chocolates
Pelos dourados
23

O ELITE RESOLVE FUVEST 2018 - 1ª FASE
carbônico captado do ar em moléculas de carboidratos, como a
glicose.
A quimiossíntese é um processo metabólico realizado, em geral, por
organismos autótrofos pertencentes aos domínios Bacteria e
Archaea, como as bactérias metanogênicas. No processo de
metanogênese, a energia liberada na oxidação de moléculas de
hidrogênio é usada na produção de ATP e também na redução de
moléculas de gás carbônico em compostos orgânicos, como a glicose.
A respiração aeróbica é um processo metabólico realizado tanto por
organismos autótrofos, quanto por organismos heterótrofos (aqueles
que precisam obter carbono orgânico do meio), como animais, plantas,
fungos, protistas e várias espécies de bactérias. A respiração aeróbica
é um processo relacionado à conservação de energia, tendo por
função a produção de ATP a partir da oxidação de compostos
orgânicos, como a glicose. Esse processo envolve quatro etapas:
oxidação da glicose em duas moléculas de piruvato (glicólise);
conversão do piruvato em acetil-CoA após a sua entrada na
mitocôndria (oxidação do piruvato); oxidação do acetil-CoA em gás
carbônico (ciclo de Krebs); e utilização das coenzimas reduzidas
chamadas de NADH, e produzidas na glicólise, na oxidação do
piruvato e no ciclo de Krebs, como doadoras de elétrons de alta
energia para a produção de ATP (fosforilação oxidativa).
Na fotossíntese e na quimiossíntese, que são processos que
envolvem a transformação de compostos inorgânicos de carbono
(CO2) em compostos orgânicos, ocorre a redução do carbono:

Os depósitos flutuantes representados na figura apresentam-se
a) com padrões concentrados na parte interna dos giros oceânicos do
Pacífico norte e sul, locais de menor atividade das grandes correntes
marinhas.
b) com maior acumulação no litoral de ambos os hemisférios, devido à
atuação de importantes correntes marinhas nessas áreas.
c) mais volumosos no hemisfério norte, em função das menores
temperaturas de suas águas, o que faz aumentar a velocidade de
correntes, como a do Peru e a do Japão.
d) com concentrações idênticas em ambos os hemisférios, devido à
forte atuação de importantes correntes marinhas que transitam do
hemisfério norte ao sul.
e) mais concentrados e abundantes no hemisfério norte, devido à
grande mobilidade de importantes correntes marinhas, como a de
Humboldt e a de Madagascar.
Alternativa A
Resolução
Ao considerar a disposição das correntes marítimas mundiais
esquematizadas na Figura 1, pode-se afirmar que:

Na respiração aeróbica, que é um processo que envolve a
transformação de compostos orgânicos (em geral, glicose) em
compostos inorgânicos de carbono (CO2), ocorre a oxidação do desse
elemento:

Figura 1 - As Correntes Marinhas. (Disponível em:
http://blue.utb.edu/paullgj/geog3333/lectures/oceancurrents-1.gif).

a) Correta. Através do mapa pode-se compreender o comportamento
das correntes marítimas do pacífico norte e que há uma interação
convectiva entre as correntes do Pacífico Norte, Califórnia, Equatorial
Norte e Kuroshivo, com fluxos de movimentação marinha circundante
e pouca movimentação central, o que permite a concentração dos
poluentes na parte interna do giro oceânico do Pacífico Norte. O
mesmo acontece no Pacifico Su,l por consequência do giro oceânico
das correntes do Pacífico Sul, Humboldt, Equatorial Sul e Este
Australiana.
b) Incorreta. O mapa trazido no enunciado mostra que apesar de se
iniciarem próximos aos litorais dos subcontinentes América do Norte e
América do Sul, as áreas de acúmulo de poluentes se dão mar
adentro, tendo as correntes como barreiras para a concentração de
poluentes plásticos no litoral.
c) Incorreta. Os oceanos, em condição normal de temperaturas,
possuem certa simetria térmica, o que já invalida a afirmativa. Além
disso, a alternativa dá a entender que a corrente do Peru se formaria
no hemisfério norte, quando na verdade a corrente que passa pelo
Peru é a Humboldt e se localiza no Pacífico Sul (hemisfério sul).
d) Incorreta. O próprio mapa esquemático mostra que no hemisfério
norte a concentração de poluentes é mais intensa que no sul pela área
cinza escuro mais extensa. Tal interpretação invalida a afirmação de
que há concentrações idênticas de poluentes em ambos os
hemisférios.
e) Incorreta. Ambas correntes citadas nesta alternativa são oriundas
do Hemisfério sul, não tendo atuação no hemisfério norte.

QUESTÃO 47
Nas últimas décadas, descobriu-se que os volumosos e inadequados
descartes de resíduos plásticos e de outros materiais sintéticos,
mesmo quando realizados nos continentes, podem resultar em
consideráveis depósitos em áreas distantes nos oceanos e mares,
seja em seu fundo, na coluna d’água, ou na sua superfície. Como
consequência, ocorrem mudanças físicas, químicas e ecológicas
nesses oceanos e mares, em que alguns desses depósitos já atingem
a escala planetária, como é o caso dos materiais plásticos flutuantes
representados na figura.
www.revistapesquisafapesp.br, maio de 2016.

QUESTÃO 48
Às vésperas da Cúpula do G20, que teve início em 07 de julho de
2017, em Hamburgo, na Alemanha, a chanceler alemã, Angela Merkel,
discursou no Parlamento e referiu-se a atores políticos importantes no
cenário mundial, conforme os trechos transcritos a seguir.
Quem pensa que os problemas deste mundo podem ser resolvidos
com o isolacionismo e o protecionismo está cometendo um enorme
erro. Somente juntos podemos encontrar as respostas certas às
questões centrais dos nossos tempos (...) Não podemos esperar até
que a última pessoa na Terra esteja convencida da evidência científica
das mudanças climáticas. Em outras palavras: o acordo climático (de
Paris) é irreversível e não negociável.
www.jb.com.br/pais/notícias.
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Analise as três afirmações seguintes, quanto aos objetivos e ao teor
desses trechos do discurso.

árabe-israelense. A segunda, ocorrida em 1979, também possui sua
origem em tensões entre países da região, envolvendo intervenções
de países do mundo ocidental no conflito entre Iraque e Irã, que estão
entre os detentores das maiores reservas do mundo. Dessa forma, o
preço do petróleo aumentou na mencionada década, contradizendo a
afirmação.
b) Incorreta. Embora na década de 1930 a exploração e
comercialização do petróleo tenham sido estatizadas no Brasil, isso
ocorreu durante o governo de Getúlio Vargas, e não Juscelino
Kubistchek, como mencionado. Além disso, embora as atividades
mencionadas tenham sido incumbência do Estado desde 1953 por
meio de sua ação pela Petrobrás, a partir de 1997 com a Lei do
Petróleo (lei 9.478/1997), houve o fim desse monopólio e a permissão
para concessão da exploração, refino e transporte do produto em
território nacional.
c) Incorreta. A descoberta de reservas de petróleo que foram usadas
como fonte energética ocorreu no estado da Pensilvânia (Estados
Unidos) na segunda metade do século XIX e foram encontradas
reservas significativas naquela ocasião.
d) Correta. A mencionada década iniciou a descoberta de jazidas
gigantescas de petróleo no Iraque, Golfo Pérsico e Árabia Saudita,
cuja exploração passou a ser controlada por um grupo de empresas
que ficou conhecido como “as sete irmãs”: British Petroleum, Chevron,
Esso, Gulf, Mobil, Shell e Texaco. Elas controlaram o mercado
internacional até a década de 1970, quando a OPEP passou a exercer
forte influência sobre o preço da mercadoria.
e) Incorreta. O petróleo é um recurso não renovável na natureza e,
por isso, nenhum país possui reservas ilimitadas, sendo que a maior
concentração do “ouro negro” ocorre em regiões como Oriente Médio,
Ásia Central e América Latina.

I. Podem ser entendidos como uma crítica à saída dos EUA do acordo
sobre as mudanças climáticas construído na COP21 de 2015, em
Paris, à época assinado pelo ex-presidente Barack Obama. A saída foi
justificada pelo atual presidente Donald Trump, afirmando que o
acordo seria prejudicial à economia americana.
II. Trata-se de um elogio à recente postura de algumas autoridades do
Reino Unido, o qual, em seu processo denominado Brexit, pretende
proteger a economia britânica, mas sem afetar seus compromissos
financeiros com o acordo de Paris de 2015 e os relacionados com as
questões estratégicas coletivas da Comunidade Europeia.
III. Faz-se uma crítica direta à França, que, mesmo tendo sido a sede
da COP21 de 2015, vem continuamente desobedecendo a esse
acordo, pois contraria as metas firmadas de emissão de CO2 em suas
atividades industriais.
Está correto o que se afirma em
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
Alternativa A
Resolução
A afirmação I está correta. O discurso da chanceler alemã Angela
Merkel é uma crítica direta à posição isolacionista do governo dos
EUA com o presidente Donald Trump, que retirou o país do Acordo de
Paris construído na COP-21 em 2015, afirmando que o acordo seria
prejudicial à economia americana, incentivando inclusive a
intensificação da utilização do carvão mineral como fonte de energia
(fonte altamente poluente).
A afirmação II está incorreta. O processo denominado Brexit referese à saída do Reino Unido da UE por questões econômicas,
relacionadas principalmente ao desemprego causado pelo intenso
fluxo de imigrantes na ilha, principalmente entre os britânicos menos
escolarizados e mais idosos, e às questões imigratórias relacionadas à
entrada de refugiados, não estando, portanto, relacionado ao Acordo
de Paris. A primeira-ministra britânica Theresa May reiterou seu apoio
ao acordo, expressando inclusive sua decepção com a decisão do
presidente Trump.
A afirmação III está incorreta. Além de ser a sede da COP-21 de
2015, o governo francês foi fundamental na elaboração do acordo e
expressou também decepção com a decisão do presidente Trump. O
governo francês vem reiterando constantemente seu apoio ao acordo
e ratificando seu compromisso no combate ao aquecimento global.
Portanto, a alternativa A está correta.

QUESTÃO 50
Países europeus, como França e Alemanha, têm valorizado,
principalmente nas duas últimas décadas, o estabelecimento da menor
distância possível entre as áreas de produção agrícola e de consumo,
o que se denomina circuito curto. Na França, o circuito curto é
reconhecido por integrar, no máximo, um intermediário entre o
produtor e o consumidor, quando não se trata de venda direta. No
Brasil, ainda que não haja uma definição oficial, o circuito curto é
identificado pela proximidade entre produtor e consumidor.
Moacir R. Darolt etal. A diversidade dos circuitos curtos de alimentos ecológicos: ensinamentos do
caso brasileiro e francês. Agriculturas,v.10,n.2.Adaptado.

Considere a definição apresentada e analise as três afirmações:
I. A proximidade entre área de produção agrícola e de consumo pode
contribuir para a redução da emissão de CO2.
II. O objetivo fundamental do circuito curto é a ampliação da
lucratividade das grandes indústrias alimentícias, com ganhos
advindos da redução dos custos de transporte.
III. Com o circuito curto, são geradas novas relações sociais, pelas
quais se pode atingir o preço justo das mercadorias, tanto para o
consumidor como para o produtor.

QUESTÃO 49
Contemporaneamente, pode-se definir a sociedade mundial como a do
petróleo, devido à participação desta matéria-prima em inúmeros
produtos e atividades humanas. A utilização deste recurso natural data
de muitos séculos, mas sua exploração e beneficiamento se
expandiram somente a partir do século XX. A respeito desse recurso
natural, é correto afirmar:

Está correto apenas o que se afirma em
a) I.
b) II.
c) I e II.
d) II e III.
e) I e III.
Resolução

a) Houve uma forte redução do preço do barril, no início da década de
1970, por conta dos resultados das pesquisas envolvendo novos
procedimentos de extração e refino.
b) A estatização, no Brasil, do transporte e do refino de petróleo
iniciou-se no final dos anos 1930 sob o governo de Juscelino
Kubitschek.
c) O início de seu uso como fonte de energia se deu em 1920, na
Inglaterra, com a descoberta de reservas pouco profundas.
d) No final dos anos 1920, sete empresas petrolíferas mundiais
constituíram um cartel controlador da extração, transporte, refino e
distribuição do petróleo.
e) Os Estados Unidos possuem reservas ilimitadas de petróleo, o que
ocasiona independência em relação aos países participantes da
OPEP.
Alternativa D
Resolução
a) Incorreta. Na década de 1970 o petróleo experimentou várias
oscilações no mercado internacional resultantes de duas grandes
crises. A primeira ocorreu em 1973 e se originou pelo aumento do
preço determinado pela OPEP (Organização dos Países Exportadores
de Petróleo) devido às questões geopolíticas em torno do conflito

Alternativa E

A afirmação I está correta. A proximidade entre a área de
produção agrícola e a de consumo, nos chamados circuitos curtos
apresentado no enunciado, pode contribuir para a redução da
emissão de CO2, pois as maiores distâncias entre as áreas de
produção e de consumo necessitam de uma maior utilização dos
meios de transporte que são grandes responsáveis pela emissão
de CO2.
A afirmação II está incorreta. O objetivo fundamental do circuito
curto não é a ampliação da lucratividade das grandes indústrias
alimentícias com ganhos advindos da redução dos custos de
transporte, pois como apresentado no texto do enunciado “o
circuito curto é identificado pela proximidade entre produtor e
consumidor”, ou seja, pela eliminação de intermediários através
dessa aproximação. Além disso, outros benefícios são possíveis
com os circuitos curtos como:
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Alternativa B
Resolução
a) Incorreta. A letra “W” representa a Massa Equatorial Continental
(mEc), que se forma sobre a floresta equatorial amazônica e, devido
aos intensos processos de evaporação e evapotranspiração
(evaporação da água contida nas plantas) da região, possui realmente
as características de elevada temperatura e umidade.
b) Correta. A Massa Polar Atlântica (mPa), caracterizada como fria e
úmida, promove chuvas intensas nas regiões Sul, Sudeste e no litoral
nordestino durante o inverno, ao se encontrar com a Massa Tropical
Atlântica (mPa), devido à grande quantidade de umidade que
carregam. No Centro-Oeste e na porção sul do Norte do país, a (mPa)
promove apenas a redução das médias térmicas (principalmente no
inverno), sem promover aumento da pluviosidade.
c) Incorreta. A referida massa de ar se origina sobre áreas dos
territórios argentino, boliviano e paraguaio onde há condições de baixa
umidade e, por isso, ela é quente e seca.
d) Incorreta. “X” indica a Massa Equatorial Atlântica (mEa) e não
“Continental”, como afirmado. Responsável pelas chuvas em várias
áreas do litoral nordestino, essa massa é quente e úmida.
e) Incorreta. A Massa Tropical Atlântica (mTa), que corresponde à
letra “V” atua intensamente durante as estações quentes em áreas do
Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até Nordeste do país, ocasionando
fortes chuvas e aumentando a temperatura média nos locais onde
incide.

- As feiras são normalmente administradas por uma parceria entre
o poder público local (prefeituras), as organizações de produtores
e de consumidores e instituições de apoio à agricultura ecológica
(ONGs, universidades, institutos de pesquisa e extensão).
- As feiras são baseadas num regulamento que exclui
atravessadores e valoriza os produtos regionais.
- A maioria dos produtos são certificados de forma participativa.
- Constitui espaço social, cultural e educativo, que promove a
diversidade, resgata valores e crenças e possibilita a troca de
informações sobre alimentação, saúde e qualidade de vida.
(Fonte: A diversidade dos circuitos curtos de alimentos ecológicos: ensinamentos do caso brasileiro
e francês. Moacir R. Darolt, Claire Lamine e Alfio Brandemburg).

A afirmação III está correta. Como produtores e consumidores
são aproximados nos circuitos curtos, o número de intermediários
cai, o que significa preços mais justos para ambos, pois
eliminando intermediários reduzem-se os aumentos de preços.
Segundo os autores do texto do qual foi retirado o excerto do
enunciado:
“Cada vez mais o consumidor consciente busca nos mercados
locais produtos ecológicos, de época e com preços justos, mas
também quer adquirir produtos com a cara do produtor, em que
sejam ressaltadas as características locais das comunidades,
como as tradições, o modo de vida, a valorização do saber-fazer,
o cuidado com a paisagem, etc”.
(Fonte: A diversidade dos circuitos curtos de alimentos ecológicos: ensinamentos do caso brasileiro
e francês. Moacir R. Darolt, Claire Lamine e Alfio Brandemburg).

QUESTÃO 52
No mundo virtual, milhões de pessoas falam, compram, compartilham
dados e se reúnem para tratar dos mais variados assuntos.
Nas figuras, os números mostram a movimentação média, em 1
minuto, de algumas das principais empresas e ferramentas de internet
nos anos de 2015 e 2017.

Portanto, alternativa E – I e III – está correta.
QUESTÃO 51

O Brasil possui um território extenso, com 92% pertencentes à zona
intertropical. As massas de ar que atuam em território brasileiro
possuem influências oceânicas e continentais. Sobre as
características dessas massas de ar, é correto afirmar:

Sobre a internet e os números mostrados nas figuras, é correto
afirmar:

a) W representa a Massa Equatorial Atlântica de ar quente e úmido,
responsável pela grande umidade na Amazônia.
b) Y indica a Massa Polar Atlântica, que se desloca a partir do sul em
direção ao norte do território brasileiro e tem como característica a
presença de ar frio, podendo atingir a região Centro-Oeste no inverno.
c) Z indica a Massa Tropical Continental, que tem como característica
a presença de ar quente e úmido, ocasionando alagamentos no
Centro-Oeste no inverno.
d) X indica a Massa Equatorial Continental de ar quente e seco, que
atua no nordeste do litoral brasileiro.
e) V representa a Massa Temperada Atlântica de ar frio e seco, que
atua no sul do litoral brasileiro.

a) Após um crescimento até a primeira década do século XXI, as
ferramentas na internet apresentaram estagnação de utilização nos
últimos anos.
b) Para todos os governos do mundo, independentemente do regime,
a democratização da internet é uma ação estratégica.
c) O controle de dados e informações é descentralizado, o que confere
equanimidade aos países membros da ONU.
d) A internet está em constante e rápida mudança, com novas
ferramentas aparecendo com contribuições relevantes, enquanto
outras vão perdendo espaço.
e) Empresas do ramo de serviços têm apresentado crescimento
acentuado, o que não é observado em relação a empresas do ramo de
entretenimento.
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Alternativa D
Resolução
a) Incorreta. Observando as figuras pode-se concluir que algumas
ferramentas da internet apresentaram grande crescimento de 2015 a
2017 e não estagnação, como as visualizações no Youtube, as buscas
no Google, as músicas ouvidas no Spotify, as vendas na Amazon e as
corridas no Uber.
b) Incorreta. Para vários governos autoritários do mundo a ação
estratégica é exatamente o contrário, ou seja, censurar a internet e
evitar a democratização. Como exemplos podem ser citados China,
alguns governos do Oriente Médio e de países da África.
c) Incorreta. O controle de dados e informações é centralizado
considerando o espaço mundial, particularmente os EUA, onde estão
as sedes das empresas e serviços citados, o que não confere
equanimidade aos países membros da ONU na apropriação dessas
informações.
d) Correta. Observando as figuras podemos analisar o dinamismo da
internet, com novas ferramentas que, em dois anos, tiveram um
grande crescimento como as visualizações no Youtube, as buscas no
Google, as músicas ouvidas no Spotfy, as vendas na Amazon e as
corridas no Uber. De outro lado, podemos também observar
ferramentas perdendo espaço nesse mesmo período, como as novas
postagens, novos tweets e e-mails enviados.
e) Incorreta. Analisando as figuras, observa-se que empresas do
ramo de serviços como postagens, tweets e e-mails tiveram redução
no período demonstrado, enquanto empresas do ramo de
entretenimento tiveram crescimento acentuado como Youtube e
Spotify.

produção de café no Brasil. Portanto, o declínio do café não ocorreu
no período abordado no enunciado (século XIX).
c) Correta. Cortiço é a denominação empregada no Brasil para um
aglomerado de casebres, cômodos e construções precárias que se
disseminaram a partir de fins do século XIX no Rio de Janeiro e em
São Paulo alugadas para várias famílias, sobretudo em áreas centrais
onde houve grande concentração de populações de baixa renda,
principalmente descendentes de migrantes portugueses.
d) Incorreta. A expansão da indústria no Brasil ocorreu a partir de
1930, com adoção da política econômica de substituição de
importações, caracterizada pelo incentivo à indústria nacional, criação
de parques industriais para produção de bens de produção e de
consumo e fortalecimento do mercado interno. Além disso, o
surgimento de favelas e cortiços resulta muito mais da desigualdade e
segregação socioespacial no espaço urbano do que da expansão da
atividade industrial mencionada na alternativa.
e) Incorreta. Embora os migrantes italianos tenham se estabelecido
no Vale do Paraíba no final do século XIX motivados principalmente
pela economia cafeeira, a formação de cortiços e favelas não
acompanhou tal ocupação. O estabelecimento de moradia em áreas
urbanas foi mais intenso nas capitais paulista e fluminense nesse
período.
QUESTÃO 54
O conceito de erosão apresenta definições mais amplas ou mais
restritas. A mais abrangente envolve os processos de denudação da
superfície terrestre de forma geral, incluindo desde os processos de
intemperismo de todos os tipos até os de transporte e deposição de
material. Outro conceito, mais restrito, envolve apenas o deslocamento
do material intemperizado, seja solo ou rocha, por agentes de
transporte como a água corrente, o vento, o gelo ou a gravidade,
produzindo formas erosivas características.

QUESTÃO 53
As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia; e tudo pago
adiantado. O preço de cada tina, metendo a água, quinhentos réis;
sabão à parte. As moradoras do cortiço tinham preferência e não
pagavam nada para lavar.
(...) E, mal vagava uma das casinhas, ou um quarto, um canto onde
coubesse um colchão, surgia uma nuvem de pretendentes a disputálos.
E aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia, agitada e
barulhenta, com as suas cercas de varas, as suas hortaliças
verdejantes e os seus jardinzinhos de três e quatro palmos, que
apareciam como manchas alegres por entre a negrura das limosas
tinas transbordantes e o revérbero das claras barracas de algodão cru,
armadas sobre os lustrosos bancos de lavar.

R. Fairbridge. The Encyclopedia of Geomorphology, 1968. Adaptado.

Exemplo de processo ao qual se aplica o conceito mais restrito de
erosão é
a) a formação de rochas.
b) a oxidação de rochas.
c) a formação de sulcos no solo.
d) a formação de concreções no solo.
e) o vulcanismo da crosta.
Alternativa C
Resolução
O enunciado do exercício apresenta duas definições de erosão sendo
a mais ampla, mais complexa e completa envolvendo todas etapas do
processo de esculturação do relevo (denudação), bem como transporte e deposição (formação sedimentar). Já a definição mais específica,
apenas se preocupa com os efeitos dos processos erosivos diretos.

Aluísio Azevedo, O cortiço.

Nas cidades brasileiras, particularmente no último quartel do século
XIX, novas formas urbanas são constituídas, como os cortiços e as
favelas. Sobre esse fenômeno, é correto afirmar:

a) Incorreta. O processo de formação de rochas somente se relaciona
com o conceito mais geral de erosão por consequência da deposição
do material sedimentar que representa o passo original da formação
das rochas sedimentares.
b) Incorreta. A oxidação rochosa é um dos vários processos
associados à erosão química das rochas. É um processo mais lento
responsável pela coloração do solo bem como pela liberação de íons
de ferro que faz parte do processo de laterização dos solos. Tal evento
está mais associado ao processo erosivo de definição mais ampla e
como a questão optou pelo processo mais restrito tal alternativa não
satisfaz enquanto resposta do exercício.
c) Correta. Os processos erosivos restritos e diretos correspondem à
retirada de material do solo ou rochas por ação dos agentes de
intemperismo. Assim, pode-se ter como resultante imediato três tipos
básicos de erosão: a formação de ravinas (sulcos no solo), formação
de voçorocas (grandes erosões em forma de cratera) e erosão laminar
(retiradas da superfície do solos).
d) Incorreta. Existem muitos tipos variados de processo de concreção
dos solos, mas o elemento constante dentre tantos tipos de eventos é
a formação de aglutinações minerais sólidas por reações químicas,
como a formação dos lateritos a partir dos íons de ferro e alumínio.
Essa formação de nódulos pedológicos ou rochosos não é abordado
ou contemplado pelas definições diretas de erosão.
e) Incorreta. O vulcanismo não é um processo erosivo e sim parte de
eventos dinâmicos e intensos de formação de relevo a partir de ação
de forças internas geológicas.

a) A expansão periférica no século XIX, na zona sul da cidade do Rio
de Janeiro, teve significativa presença de cortiços, devido à chegada
massiva de imigrantes japoneses.
b) A primeira favela carioca teve sua origem no forte empobrecimento
da população no contexto da crise cafeeira na região serrana do Rio
de Janeiro.
c) A maior concentração dos cortiços da cidade de São Paulo,
presentes no último quartel do século XIX, localizava se na porção
mais central da aglomeração urbana.
d) As primeiras favelas brasileiras se originaram devido à expansão da
atividade industrial, no centro da cidade de São Paulo, no início do
último quartel do século XIX.
e) Nas cidades do Vale do Paraíba, durante a expansão cafeeira, os
cortiços eram muito frequentes, por conta da presença de imigrantes
italianos empobrecidos.
Alternativa C
Resolução
a) Incorreta. Segundo consenso entre pesquisadores acadêmicos, a
primeira leva de imigrantes japoneses no Brasil ocorreu em 1908 por
meio da chegada do navio Kasatu Maru no Porto de Santos e,
portanto, não há relação com a formação de cortiços na cidade do Rio
de Janeiro.
b) Incorreta. A economia cafeeira teve seu auge durante o período
compreendido entre a segunda metade do século XIX e o ano de
1929, quando a crise financeira global gerou queda da demanda pelo
produto no mercado internacional e, consequentemente, crise da
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Com relação às áreas delimitadas nos mapas, está correto o que se
afirma em:

QUESTÃO 55
As primeiras práticas de agricultura datam de, aproximadamente,
10.000 anos. Neste período, ocorreram inúmeras transformações na
sua base técnica, mas é, no decorrer da segunda metade do século
XX, que a revolução agrícola contemporânea, fundada na elevada
motorização mecanização, na seleção de variedades de plantas e de
raças de animais e na ampla utilização de corretores de pH dos solos,
de fertilizantes, de ração animal e de insumos químicos para as
plantas e para os animais domésticos, progrediu vigorosamente nos
países desenvolvidos e em alguns setores limitados dos países
subdesenvolvidos.

a) Devido ao avanço do desmatamento nessa bacia hidrográfica nas
últimas quatro décadas, processo iniciado pela atividade pecuária ao
longo dos rios e seguido pelo avanço da monocultura de eucalipto,
inviabilizam-se quaisquer ações de recuperação e de conservação do
bioma Amazônico.
b) O Parque Indígena do Xingu, criado principalmente para proteger
diversas etnias indígenas, atua hoje como inibidor do avanço do
desmatamento, função esperada para as diversas unidades de
conservação previstas pelo Sistema Nacional de Unidades de
Conservação.
c) Dentre as grandes bacias hidrográficas amazônicas, a bacia
hidrográfica do rio Xingu, na disposição leste-oeste, é uma das bacias
da margem esquerda do rio Amazonas com importante conectividade
entre dois biomas brasileiros: a Caatinga e o bioma Amazônico,
ambos biológica e geologicamente diversos.
d) O desmatamento, observado no mapa, é resultado da monocultura
de babaçu, praticada pelos indígenas que extraem seu óleo e vendemno para indústrias de cosméticos.
e) O avanço do desmatamento nessa área deve se às monoculturas
de cana-de-açúcar e laranja, ambas cultivadas com variedades
transgênicas adaptadas ao bioma Amazônico.

Marcel Mazoyer & Laurence Roudart. História das agriculturas
no mundo: do neolítico à crise contemporânea,
São Paulo: Unesp; Brasília: NEAD, 2010. Adaptado.

As transformações ocorridas na agricultura após meados do século XX
foram reconhecidas como revolução verde, sobre a qual se pode
afirmar:
a) Sua concepção foi desenvolvida no Japão e nos Tigres Asiáticos
após a II Guerra Mundial.
b) Contribuiu para a ampliação da diversificação das espécies e do
controle das sementes pelos pequenos agricultores.
c) Seus parâmetros produtivos estavam fundados, desde sua origem,
em preservar e proteger a biodiversidade nas áreas de cultivo.
d) Com sua expansão, na África e no sudeste Asiático, as populações
rurais puderam alcançar padrões de consumo semelhantes aos das
grandes metrópoles.
e) Foi baseada na inovação científica e está atrelada à grande
produção de grãos em extensas áreas de monocultura.
Alternativa E
Resolução
a) Incorreta. A Revolução Verde foi um processo de inovações
tecnológicas e mecanização do campo que teve seus fundamentos
desenvolvidos nos EUA com intuito de disseminar novas tecnologias
produtivas do campo dos países desenvolvidos em direção aos países
periféricos. A expressão “Revolução Verde” foi criada em 1966, em
uma conferência em Washington, por William Gown.
b) Incorreta. Inovações tecnológicas como diversificação de espécies
e controle de sementes geneticamente modificadas foram
monopolizados por grandes empresas e grandes agricultores. Esse
programa foi financiado inicialmente pelo grupo Rockefeller, sediado
em Nova Iorque e pacotes de insumos agrícolas foram vendidos para
países em desenvolvimento como o México, Brasil e Índia.
c) Incorreta. Com o aumento das áreas de cultivo e o consequente
desmatamento, a biodiversidade de vastas regiões foram
profundamente alteradas.
d) Incorreta. A expansão da Revolução Verde se deu em países
como México, Brasil e Índia, e não em países da África e do sudeste
asiático (com exceção das Filipinas). Populações rurais mais pobres
foram totalmente excluídas do processo, agravando o êxodo rural e a
produção voltada para mercados ricos como EUA, Japão e países da
União Europeia.
e) Correta. A Revolução Verde foi baseada em inovações
tecnológicas e científicas, focada na produção de grãos como arroz,
trigo e soja em extensas áreas de monocultura para aumentar a
lucratividade e produtividade de grandes fazendeiros e empresas do
agronegócio em países desenvolvidos e subdesenvolvidos.

Alternativa B
Resolução
a) Incorreta. O Estado brasileiro realiza a proteção a determinadas
áreas do território por meio do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC) e o Plano Estratégico Nacional de Áreas
Protegidas (PNAP). Nesse escopo, destaca-se o projeto “Terra do
Meio” nessa região que, segundo o Ministério do Meio Ambiente, inclui
as Reservas Extrativistas Verde para Sempre, Riozinho do Anfrísio,
Iriri e do Xingu, os Parques Nacionais Serra do Pardo e do Jamanxim,
a Estação Ecológica Terra do Meio, as Florestas Nacionais Trairão e
Altamira, a Floresta Estadual do Iriri e a Área de Proteção Ambiental
(APA) Triunfo do Xingu. Portanto, ao contrário do que afirma a
alternativa, é possível a conservação de áreas do bioma amazônico.
Além disso, o cultivo de eucalipto e pinus na região é realizado de
forma sustentável.
b) Correta. O Parque Indígena do Xingu foi criado em 1961 com
intuito de proteger as etnias ali existentes e conservar o patrimônio
cultural dos povos nativos da região. Ela insere-se no contexto de
áreas a serem preservadas com utilização de recursos pelas
comunidades ali presentes de maneira sustentável, algo previsto no
Sistema Nacional de Unidades de Conservação e, por isso, auxilia na
manutenção de parte do bioma amazônico contendo a ação ilegal de
desmatamento que tem se verificado nos entornos dessa região.
c) Incorreta. A bacia do Xingu localiza-se à margem direita do rio
Amazonas e está localizada na porção centro-sul do bioma
amazônico, não sendo área de transição entre Caatinga e Amazônia e
sim entre o cerrado e a Amazônia. A disposição da bacia hidrográfica
do rio Xingu é sul-norte e não leste-oeste. Além disso, o bioma
amazônico possui biodiversidade muito maior do que o da Caatinga,
fato que contradiz o exposto na alternativa.
d) Incorreta. O babaçu é um fruto nativo da sub-região nordestina do
Meio Norte, que abrange predominantemente áreas dos estados de
Maranhão e Piauí caracterizadas por aspectos físicos (relevo, clima e
vegetação) de transição entre a Caatinga e a Amazônia. Portanto, as
atividades associadas à exploração do babaçu não se vinculam à área
delimitada no mapa apresentado na questão que abrange áreas dos
estados do Mato Grosso e Pará.
e) Incorreta. O plantio de cana-de-açúcar e laranja não ocorrem na
área apresentada, pois estão mais concentrados em áreas dos
estados de São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul (cana-de-açúcar)
e São Paulo e Bahia (laranja).

QUESTÃO 56
Observe os mapas referentes à delimitação da bacia hidrográfica do
rio Xingu, com o detalhamento da parte sul, onde fica o Parque
Indígena do Xingu (PIX).

QUESTÃO 57
Estuários são ambientes aquáticos em que há a transição entre rio
(água doce, com salinidade menor que 0,5 g de NaCl por kg de água)
e mar (água salgada, com salinidade maior que 30 g de NaCl por kg
de água). Existem diferentes tipos de estuários, dos quais três deles
são:
1. Estuário bem misturado: ocorre quando há grandes
variações de maré e fortes correntes, causando rápida
mistura entre as águas.
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2.

Estuário parcialmente misturado: ocorre quando o mar tem
variações moderadas de maré e há mistura entre as águas,
porém com diferenças entre a região superficial e a profunda.
3. Estuário do tipo cunha salina: ocorre quando o rio
desemboca no mar, em que este tem pouca variação de
maré, gerando grande estratificação.
Medidas de salinidade da água em função da profundidade foram
realizadas em um ponto equivalente para esses três tipos de
estuários, conforme mostrado no esquema a seguir, gerando os
gráficos I, II e III.

Terceiro raciocínio: a partir do excerto 2 temos que considerar
atentamente as expressões “maré moderada” e “há mistura entre as
águas, com diferenças entre a região superficial e a profunda”. Tais
afirmações nos permite entender que existe mais salinidade em áreas
mais profundas e menos salinidade em áreas rasas pois nem o rio é
intenso para empurrar o mar trazendo mais água doce e nem o mar é
forte o suficiente para impor sua salinidade de forma intensa. Tais
argumentos nos permitem perceber que nem a superfície é controlada
por água doce nem as águas profundas são intensamente salinas.
Vejamos:

Tal raciocinio nos leva a vincular o excerto 2 com o gráfico II.
Quarto raciocínio: a partir do excerto 3 temos que considerar
atentamente as expressões “pouca variação de maré” e “grande
estratificação”. Tais afirmações indicam que o mar resiste pouco ao
desague das águas fluviais, sendo mais empurrado, gerando assim
mais água doce na superfície e em média profundidade, ficando para
o mar avançar com agua salina em mais altas profundidades. Isto nos
remete ao gráfico I que nos mostra grande divisão (estratificação) e a
água doce avança em maior profundidade sobre o espaço que era da
agua salina. Vejamos:

1
2
3
I
II
III
II
I
III
II
III
I
III
I
II
III
II
I
Alternativa E
Resolução
Para resolver esta questão o vestibulando deveria se concentrar em
vários pontos conceituais fundamentais.
Primeiro raciocínio: Deve-se partir da premissa que existe, em um
primeiro momento, no encontro das águas do rio e mar uma divisão
que de forma genérica poderia ser entendida da seguinte maneira:
a)
b)
c)
d)
e)

Seguindo esses raciocínios a única opção de associação seria
1-III, 2-II e 3-I
A água doce é mais superficial no ponto de medida do que a água
salgada, mais profunda.

QUESTÃO 58
Os Impérios helenísticos, amálgamas ecléticas de formas gregas e
orientais, alargaram o espaço da civilização urbana da Antiguidade
clássica, diluindo-lhe a substância[...]. De 200 a.C. em diante, o poder
imperial romano avançou para leste [...] e nos meados do século II as
suas legiões haviam esmagado todas as barreiras sérias de
resistência do Oriente.

Segundo raciocínio: a partir do excerto 1 deve-se considerar o termo
“rápida mistura entre as águas” como indicador de que no ponto de
medição houve rapidamente a equiparação de salinidade da superfície
do mar e do fundo marinho. Uma vez que tanto o mar quanto o rio se
equilibram em forças, tal fato gera maior mistura havendo assim uma
mesma salinidade tanto na superfície quanto no fundo do mar no
ponto de medição. O único gráfico representativo seria o III por ter
salinidade constante independente da profundidade, como demonstra
o esquema:

P.Anderson.PassagensdaAntiguidadeaofeudalismo. Porto:Afrontamento,1982.

Na região das formações sociais gregas,
a) a autonomia das cidades-estado manteve-se intocável, apesar da
centralização política implementada pelos imperadores helenísticos.
b) essas formações e os impérios helenísticos constituíram-se com o
avanço das conquistas espartanas no período posterior às guerras no
Peloponeso, ao final do século V a.C.
c) a conquista romana caracterizou-se por uma forte ofensiva frente à
cultura helenística, impondo a língua latina e cerceando as escolas
filosóficas gregas.
d) o Oriente tornou-se área preponderante do Império Romano a partir
do século III d.C., com a crise do escravismo, que afetou mais
fortemente sua parte ocidental.
e) os espaços foram conquistados pelas tropas romanas, na Grécia e
na Ásia Menor, em seu período de apogeu, devido às lutas intestinas e
às rivalidades entre cidades-estado.
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Alternativa D
Resolução
a) Incorreta. A partir do século V a.C., época do período clássico, as
principais cidades-estado gregas passaram a disputar intensamente a
hegemonia daquele mundo. Houve um período de hegemonia
ateniense, seguido por um de predomínio espartano e outro tebano.
Essas disputas internas enfraqueceram o mundo grego, abrindo assim
espaço para a conquista de Filipe II da Macedônia, que anexou a
Grécia aos seus domínios em 338 a.C., na Batalha de Queronéia. A
partir desse momento, que inaugurou o período helenístico (338 a.C. –
146 a.C.), as cidades-estado gregas perderam sua autonomia, pois o
imperador macedônico iniciou um processo de unificação. A seguir,
seu filho Alexandre, O Grande, ampliou os domínios do Império,
levando seu controle até o Egito, Fenícia, Pérsia e Índia. A expansão
promovida por Alexandre até o Oriente marcou a fusão da cultura
grega com a oriental, gerando a cultura helenística. Quando os
romanos conquistaram essa região, no século II a.C., ela já era
marcada por essa característica.
b) Incorreta. As conquistas espartanas, que marcaram a hegemonia
daquela cidade-estado sobre a Grécia se estenderam até o ano de
371 a.C., quando foram derrotados por Tebas, na Batalha de Leuctra.
Portanto, não há avanço dos espartanos após esse período e assim
isso não pode estar relacionado a constituição do universo helenístico.
Na verdade, a cultura helenística é produto do avanço de Alexandre
da Macedônia, a partir do ano de 338 a.C.
c) Incorreta. Ao contrário do que afirma a alternativa, a conquista
romana incorporou diversos traços da cultura helenística, mantendo-se
a difusão das escolas filosóficas gregas naquela região.
d) Correta. A chamada pax romana, decretada pelo imperador Otávio
no século I d.C., acabou gerando posteriormente uma diminuição das
conquistas romanas e esse fato gerou um menor afluxo de escravos
ao Império. No século III d.C. a crise do escravismo já era sentida,
especialmente na porção ocidental do Império, que estava sendo
fustigada por uma série de investidas dos povos bárbaros. Uma das
medidas tomadas pelo imperador Constantino (288-337), diante do
fato de que o oriente do império permanecia menos afetado pela crise,
foi transferir a capital, em 330, para lá, onde se localizava a antiga
colônia grega de Bizâncio. Posteriormente a cidade foi chamada de
Constantinopla (atual Istambul, na Turquia).
e) Incorreta. As lutas intestinas as quais a alternativa se refere foram
as guerras por hegemonia entre Atenas, Esparta e Tebas, entre os
séculos V e IV a.C. Já a conquista romana se deu apenas no século II
a.C, momento caracterizado já pelo declínio do Império da Macedônia.

meio urbano, já que Maomé era. Segundo o texto, a religião
muçulmana surgiu a em um “mundo de oásis em meio a desertos”.
b) Correta. A leitura do texto indica que tanto a religião cristã, quanto
a islâmica se desenvolveram em regiões de significativo contingente
populacional. Em relação à Cristandade, o autor localiza seu
desenvolvimento nas clareiras cultivadas da Europa e no tocante ao
islamismo, se propagou em meio aos oásis e desertos. Nesse sentido,
o autor busca enfatizar que as religiões citadas se desenvolveram a
partir da influência de seus ambientes, seja em suas condições
materiais ou em seus aspectos teológicos.
c) Incorreta. Não é possível afirmar que no mundo cristão, embora
predominasse na Alta Idade Média o meio rural, havia uma total
ausência de cidades ou de transações comerciais. Vale ressaltar que
o movimento das Cruzadas (XI-XII), expedições convocadas pela
Igreja Católica que tiveram como principal consequência a reabertura
de rotas comerciais que foram fundamentais para o Renascimento
Comercial e Urbano (XI-XII). Ao mesmo tempo, o texto nos indica que
o islamismo se desenvolveu em um “mundo de oásis em meio a
desertos”, não explicitando a predominância do setor urbano.
d) Incorreta. Embora o clero cristão tenha combatido a religião
islâmica ao longo do período medieval, especialmente na época da
Guerra de Reconquista da Península Ibérica (711-1492) e também ao
longo das Cruzadas (1095-1270), chamando-os inclusive de “infiéis”,
não é possível, a partir do texto, afirmar que as práticas islâmicas
estivessem “arraigadas nas florestas e nas regiões desérticas da
Cristandade ocidental”, já que seu centro de concentração era o
Oriente Médio.
e) Incorreta. Tanto o Império Islâmico quanto o Ocidente Medieval
participaram de processos que buscavam a ampliação de fronteiras de
cultivo, embora não tenha sentido afirmar que estes ocorreram “em
detrimento das florestas”. Ou seja, a concepção de inversão
mencionada pela alternativa está incorreta.
QUESTÃO 60
A imagem representa a morte de Atahualpa, o último imperador inca,
em 1533, após a conquista espanhola comandada por Francisco
Pizarro.

QUESTÃO 59
Um grande manto de florestas e várzeas cortado por clareiras
cultivadas, mais ou menos férteis, tal é o aspecto da Cristandade –
algo diferente do Oriente muçulmano, mundo de oásis em meio a
desertos. Num local a madeira é rara e as árvores indicam a
civilização, noutro a madeira é abundante e sinaliza a barbárie. A
religião, que no Oriente nasceu ao abrigo das palmeiras, cresceu no
Ocidente em detrimento das árvores, refúgio dos gênios pagãos que
monges, santos e missionários abatem impiedosamente.
Analise as quatro afirmações seguintes, a respeito da empresa e da
conquista colonial espanhola no Peru e da representação presente na
imagem.

J. Le Goff. A civilização do ocidente medieval.
Bauru:Edusc,2005.Adaptado.

Acerca das características da Cristandade e do Islã no período
medieval, pode-se afirmar que
a) o cristianismo se desenvolveu a partir do mundo rural, enquanto a
religião muçulmana teve como base inicial as cidades e os povoados
da península arábica.
b) a concentração humana assemelhava-se nas clareiras e nos oásis,
que se constituíam como células econômicas, sociais e culturais, tanto
da Cristandade quanto do Islã.
c) a Cristandade é considerada o negativo do Islã, pela ausência de
cidades, circuitos mercantis e transações monetárias, que abundavam
nas formações sociais islâmicas
d) o clero cristão, defensor do monoteísmo estrito, combateu as
práticas pagãs muçulmanas, arraigadas nas florestas e nas regiões
desérticas da Cristandade ocidental
e) a expansão econômica islâmica caracterizou-se pela ampliação das
fronteiras de cultivo, em detrimento das florestas, em um movimento
inverso àquele verificado no Ocidente medieval.
Alternativa B
Resolução
a) Incorreta. Embora seja possível afirmar a partir do texto que o
cristianismo se desenvolveu em meio a um mundo rural, não se pode
sustentar que o islamismo tenha florescido estritamente a partir do

I. A conquista foi favorecida pelo conflito interno entre os dois irmãos
incas, Atahualpa e Huáscar, aproveitado pelas forças espanholas
lideradas por Francisco Pizarro.
II. A produção agrícola das plantations escravistas constituiu-se na
base econômica do vice-reinado do Peru, controlado pelos espanhóis.
III. Do lado esquerdo da pintura, há uma movimentação conflituosa, na
qual as mulheres incas são contidas por guardas espanhóis,
contrastando com a expressão ordenada e solene do lado direito,
composto por religiosos e autoridades espanholas em torno do corpo
do imperador inca.
IV. A pintura revela o resgate de elementos históricos-importante para
a construção do ideário nacionalista no século XIX, no processo pósindependência e de formação do Estado nacional peruano -, mas
retrata os personagens indígenas com trajes e feições europeus.
Estão corretas apenas as afirmações
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) I e II.
e) III e IV.
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Alternativa C
Resolução
I. Correta. Na primeira metade do século XVI, o Império Inca passou
por disputas internas que enfraqueceram seu poder altamente
centralizado. O conflito ficou conhecido como Guerra Civil Incaica ou
Guerra dos Dois Irmãos, marcado pela disputa entre Atahualpa e seu
irmão Huáscar, com duração aproximada de 1529 a 1531. Após
algumas batalhas, Atahualpa vence o conflito, tornando-se o Inca. No
entanto, tais disputas favoreceram que nesse mesmo ano (1531) a
expedição de Francisco Pizarro invadisse a região, de modo que,
quando o comandante espanhol chegou na capital Cuzco a cidade
estava vazia após ordem de Atahualpa para abandoná-la. Após uma
resistência inicial, Atahualpa concordou em encontrar Pizarro, sendo
que o espanhol buscava garantir a imposição da religião cristã, a
supremacia papal e do rei da Espanha sobre o território inca.
Entretanto, Atahualpa não aceitou, foi preso e posteriormente
condenado a morte e executado. Em 1533 os espanhóis tomaram as
importantes cidades de Cuzco e Quito.
II. Incorreta. Não é possível afirmar que as plantations escravistas
foram a base econômica do vice-reinado do Peru. A base da
econômica do Vice-Reinado do Peru foi a mineração, alvo primordial
do interesse espanhol no contexto mercantilista. Em relação à mãode-obra a América Espanhola caracterizou-se majoritariamente pela
exploração do trabalho forçado dos indígenas, sendo que a escravidão
existiu, mas não foi predominante. Destacam-se a exploração dos
indígenas a partir da mita e da encomienda. A mita consistia no
revezamento a partir de sorteio de alguns indígenas para o trabalho
nas minas, com o pagamento de uma quantia simbólica para tal. A
encomienda consistia na repartição e atribuição de terras e de
indígenas à um colono, de modo que os nativos forneciam mão-deobra aos encomienderos e estes eram responsáveis pelo fornecimento
da catequese.
III. Correta. A observação atenta da imagem torna possível validarmos
essa afirmativa. A composição apresenta cenas contrastantes nas
extremidades da imagem. Do lado direito, as mulheres são
representadas com expressões de desespero e sendo contidas pelos
guardas, que são representados segurando-as e impedindo que se
aproximem do corpo. Já no canto esquerdo, as figuras retratadas
aparecem eretas, representando um rito católico, sugerido pelas
vestes e pela Bíblia.
IV. Correta. O nacionalismo tem como aspecto fundamental o resgate
e a reinvenção das tradições e do passado de uma comunidade.
Nesse processo, o passado é reinterpretado pelo presente, sendo
adaptado e moldado com alguma finalidade sendo que, neste caso, o
passado foi pensado segundo a necessidade de formação do Estado
Nacional peruano. Sendo assim, a representação da morte de um líder
incaico sugere a importância em gerar nos indivíduos uma
identificação nacional. No entanto, a representação das mulheres
incas no lado esquerdo do quadro é evidentemente influenciada pela
arte europeia: as indígenas são retratadas com a tez branca, para
além de utilizarem vestes e posições características Europeias.
Portanto, a alternativa correta é a C.

tocados por homens livres, os vaqueiros. No século XVIII, quando o
açúcar entrou em declínio, a pecuária também continuou mas somente
voltada para subsistência, enquanto aumentava em outra região do
país, o Sul. No caso sulista, a pecuária desenvolveu-se de forma mais
intensa a partir do século XVIII, favorecida pela paisagem dos
pampas. Embora a criação do gado bovino e de muar fosse existisse
desse o século XVII na região, foi a partir do XVIII que a atividade
passou a abastecer a região mineradora.
b) Incorreta. A produção açucareira desenvolveu-se de forma
predominante nas regiões rurais, sendo o engenho a unidade básica
dessa atividade, formado pela casa-grande, senzala e as áreas de
produção do açúcar. Já a atividade mineradora teve como uma de
suas principais consequências a intensificação do processo de
urbanização. Devido ao forte fluxo migratório que se deslocou para a
região mineradora e ao interesse da coroa em manter o controle da
região mineradora foram estabelecidas diversas vilas, dentre elas:
Mariana, Vila Rica de Ouro Preto, Vila Real de Sabará (1711), Vila de
Nova Rainha, Vila de São João Del Rey e Vila do Príncipe (muitas
dessas vilas tornaram-se cidades posteriormente).
c) Correta. O transporte do ouro da região mineradora para as regiões
litorâneas tornou viável o processo de interiorização da colonização
portuguesa, que no século XVIII, momento em que ocorre o
deslocamento do eixo socioeconômico do Nordeste para a região
Centro-Sul. O ouro era inicialmente transportado por escravos, e
posteriormente pelo gado muar, que era mais resistente e podia
carregar mais mercadorias. Foi estabelecido pela coroa dois caminhos
pelos quais ele seria escoado, o Caminho Geral do Sertão
(acompanhava o Vale do Paraíba entre os atuais estados de São
Paulo e Rio de Janeiro, cruzando a Serra da Mantiqueira) e o Caminho
Novo (por Pindamonhangaba). Esses caminhos que ligavam a região
mineradora aos portos do Rio de Janeiro e de Parati eram conhecidos
por Estrada Real, sendo os únicos autorizados para o transporte
aurífero. Além disso, o ouro não sofreria degradação caso submetido à
vários tipos de viagens, diferentemente do açúcar, que era um produto
perecível.
d) Incorreta. A mão-de-obra explorada na sociedade mineradora foi
amplamente de escravos africanos, sendo que estes formavam
aproximadamente 70% da população da região mineradora.
e) Incorreta. A mineração impactou de forma muito mais decisiva a
formação de um mercado interno colonial. O fluxo migratório para a
região mineradora fez com que fosse necessário o abastecimento das
pessoas que habitavam a região. Do Sul vinham as tropas de mula
que traziam o charque e o couro, enquanto São Vicente produzia o
trigo, fundamental na alimentação. Muitas lojas e armazéns foram
abertos na região mineradora para atender a demanda crescente de
seus habitantes.

QUESTÃO 61
A respeito dos espaços econômicos do açúcar e do ouro no Brasil
colonial, é correto afirmar:

A presença de S.M. [Sua Majestade Imperial] no Brasil lhe dará
ocasião para ter mais ou menos influência naqueles acontecimentos; a
independência em que el-rei ali se acha das intrigas europeias o deixa
em liberdade para decidir-se nas ocorrências, segundo melhor convier
a seus interesses. Se volta para Lisboa, antes daquela crise se decidir,
não poderá tomar parte nos arranjamentos que a nova ordem de
coisas deve ocasionar na América.

QUESTÃO 62
Na edição de julho de 1818 do Correio Braziliense, o jornalista Hipólito
José da Costa, residente em Londres, publicou a seguinte avaliação
sobre os dilemas então enfrentados pelo Império português na
América:

a) A pecuária no sertão nordestino surgiu em resposta às demandas
de transporte da economia mineradora.
b) A produção açucareira estimulou a formação de uma rede urbana
mais ampla do que a atividade aurífera.
c) O custo relativo do frete dos metais preciosos viabilizou a
interiorização da colonização portuguesa.
d) A mão de obra escrava indígena foi mais empregada na exploração
do ouro do que na produção de açúcar.
e) Ambas as atividades produziram efeitos similares sobre a formação
de um mercado interno colonial.

Nesse excerto, o autor referia-se
a) aos desdobramentos da Revolução Pernambucana do ano anterior,
que ameaçara o domínio português sobre o centro-sul do Brasil.
b) às demandas da Revolução Constitucionalista do Porto, exigindo a
volta imediata do monarca a Portugal.
c) à posição de independência de D. João VI em relação às pressões
da Santa Aliança para que interviesse nas guerras do rio da Prata.
d) às implicações que os movimentos de independência na América
espanhola traziam para a dominação portuguesa no Brasil.
e) ao projeto de D. João VI para que seu filho D. Pedro se tornasse
imperador do Brasil independente.
Alternativa D
Resolução
a) Incorreta. Primeiramente, a Revolução Pernambucana (1817) não
é o principal tema abordado no documento. Ademais, esta revolta não
ameaçou o domínio português sobre a região centro-sul do país, mas

Alternativa C
Resolução
a) Incorreta. A pecuária no sertão nordestino surgiu como resposta às
demandas dos engenhos instalados na região, e não da economia
mineradora. Vale destacar aqui que existiram diferenças no
incremento da atividade pecuária na região Nordeste e na região Sul.
No caso da região Nordeste, a atividade se expandiu associada aos
engenhos, que necessitavam de alimentos, da produção de utensílios
domésticos de couro e dos animais para a tração animal. Os
chamados “currais” - espaço de criação bovina - eram normalmente
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sim no Nordeste brasileiro. O movimento abordou as regiões de
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e também do Ceará.
b) Incorreta. O documento em questão não se refere à Revolução
Liberal do Porto (1820), sendo que o documento foi escrito antes da
ocorrência desta revolução.
c) Incorreta. Não é possível afirmar que o Brasil se manteve
independente às tensões decorrentes da crise do domínio espanhol na
região do Rio da Prata. Foi neste contexto histórico que o Brasil
invadiu o Uruguai e anexou a Província Cisplatina (1817), o que
demonstrava uma posição e claro interesse de Dom João VI na região
e no conflito. Ademais, a Santa Aliança não exigia uma intervenção de
Dom João VI na crise do Rio da Prata no período do documento.
Sobre a possível participação da restauração das posses coloniais
espanholas, tal assunto foi abordado pela Santa Aliança durante o
Congresso de Verona em 1822, sendo então rechaçada pela franca
oposição da Inglaterra e dos Estados Unidos ao assunto.
d) Correta. O presente documento versa sobre os possíveis
interesses do governo português diante das revoltas nas possessões
coloniais espanholas na América, bem como as consequências de um
possível retorno a Lisboa. Após a Anexação da Província Cisplatina
em 1817, o principal interesse da corte no Brasil aventado por Hipólito
José da Costa passa a ser as possíveis vantagens comerciais para
com os países oriundos do processo de independência. Na visão do
autor, o retorno precoce de Dom João a Portugal significava uma
redução na possível influência lusitana nos eventos políticos da
América e na formação das jovens nações americanas.
e) Incorreta. Não é possível afirmar que o documento se referia aos
projetos de posse de D. Pedro como imperador do país pois, além de
o documento ser anterior à Revolução Liberal do Porto (1820) e ao
processo de independência do Brasil, o documento não versa em
nenhum momento a respeito desta temática

c) Incorreta. É impossível afirmar que tais independências foram
processos pacíficos, pois tanto Moçambique como Angola, os
movimentos pela independência entraram em conflitos contra
Portugal. Tais conflitos são oriundos da dificuldade de o governo
Salazarista abrir mão de sua política colonial, mesmo diante da
pressão internacional e mesmo de resoluções da ONU sobre o
assunto. Tanto as guerras de independência, como a emancipação
dos territórios africanos em questão acontece apenas após a
Revolução dos Cravos (1974) em Portugal e o fim do regime
salazarista Português, com a deposição do então líder Marcelo
Caetano.
d) Incorreta. Não é possível afirmar que as independências das
possessões portuguesas na África ficaram alheias às polarizações
geopolíticas da Guerra Fria. Houve um apoio militar da União Soviética
durante os conflitos de independência, sendo que os Soviéticos
forneceram apoio às forças independentistas. Ademais, após a
consolidação da independência de Angola e de Moçambique, guerras
civis se instauraram em ambos os país, sendo que estas guerras
internas estavam intimamente ligadas à polarização da Guerra Fria.
No caso de Angola, por exemplo, após sua independência, o país
passa a ser governado pelo MPLA (Movimento popular de Libertação
de Angola), de orientação marxista e de amplo apoio do governo
Cubano. A instauração deste regime socialista no sul da África
provocou reações de países da região, como a África do Sul, gerando
uma sangrenta guerra civil na ex-colônia portuguesa.
e) Correta. A manutenção de áreas coloniais pelo salazarismo foi
crucial para seu desgaste e para a crise do governo, processo que
culmina com a Revolução dos Cravos em 1974. Para além da pressão
internacional pelo reconhecimento da independência das colônias
portuguesas, os gastos para a manutenção destas colônias pesam no
orçamento português, agravando a instabilidade econômica do país
ibérico. Para além do aspecto econômico, os conflitos militares eram
amplamente antipáticos para a sociedade portuguesa, pois, à época
da Revolução dos Cravos, boa parte dos portugueses tinha parentes e
conhecidos batalhando em conflitos no continente africano. Tal
insatisfação da sociedade é finalmente demonstrada com o amplo
apoio dos portugueses à Revolução dos Cravos executada pela MFA
(Movimento das Forças Armadas), que findou com o então impopular
regime político comandado por Marcelo Caetano.

QUESTÃO 63
No que se refere à crise do colonialismo português na África na
segunda metade do século XX,
a) a Era das Revoluções, ao implicar a abolição do tráfico
transatlântico de escravos para as Américas, erodiu as bases do
domínio de Portugal sobre Angola e Moçambique.
b) Portugal, com um poder de segunda ordem no concerto europeu,
se viu alijado das deliberações da Conferência de Berlim, perdendo
assim o domínio sobre suas colônias.
c) as independências de Angola e de Moçambique foram marcadas
por um processo relativamente pacífico, que envolveu ampla
negociação com os poderes metropolitanos em Portugal.
d) o processo de independência das colônias portuguesas, ao
contrário do que ocorreu nas colônias inglesas e francesas, não se
relacionou às polarizações geopolíticas da Guerra Fria.
e) o movimento de independência colonial foi decisivo para o processo
de transformação política em Portugal, ao acelerar a crise do regime
autoritário nascido no período entre guerras.
Alternativa E
Resolução
a) Incorreta. Não é possível afirmar que a abolição do tráfico
transatlântico de escravos erodiu as bases do domínio de Portugal
sobre Angola e Moçambique. Portugal foi um dos últimos impérios
coloniais no mundo, sendo que suas possessões africanas conquistam
a independência principalmente durante a década de 1970, ou seja,
cronologicamente distante do fim do tráfico atlântico de escravos no
século XIX ou da "Era das Revoluções", conceito que compreende o
final do século XVIII e início do século XIX (1789 – 1848).
b) Incorreta. Apesar de Portugal ser um país de menor relevância
político-econômica no cenário Europeu, não é correto afirmar que os
portugueses estiveram alijados das deliberações da Conferência de
Berlim (1884-1885). Portugal foi uma das catorze nações convocadas
à Conferência e participaram de suas deliberações, ainda que estas
nem sempre tenham sido positivas aos portugueses. Com efeito, na
Conferência de Berlim, Portugal saiu como um dos derrotados do
episódio, pois não foi atendido sobre seu suposto direito histórico de
ocupação africana e foi obrigado a aceitar o princípio da livre
navegação dos rios internacionais. Finalmente, após as derrotas na
conferência de Berlim, Portugal busca assinar tratados de
reconhecimento de suas fronteiras com as demais potências
europeias, sendo que, ao final do século XIX, Portugal tem
reconhecido como possessão na região austral do continente africano,
o território de Moçambique, Angola e o Enclave de Cabinda, além de
pequenos territórios em outras partes do continente africano, como a
Guiné Portuguesa, a Guiné Equatorial e regiões insulares.

QUESTÃO 64
[...] a Declaração Universal representa um fato novo na história, na
medida em que, pela primeira vez, um sistema de princípios
fundamentais da conduta humana foi livre e expressamente aceito,
através de seus respectivos governos, pela maioria dos homens que
vive na Terra. Com essa declaração, um sistema de valores é – pela
primeira vez na história – universal, não em princípio, mas de fato, na
medida em que o consenso sobre sua validade e sua capacidade de
reger os destinos da comunidade futura de todos os homens foi
explicitamente declarado. [...] Somente depois da Declaração
Universal é que podemos ter a certeza histórica de que a humanidade
– toda a humanidade – partilha alguns valores comuns; e podemos,
finalmente, crer na universalidade dos valores, no único sentido em
que tal crença é historicamente legítima, ou seja, no sentido em que
universal significa não algo dado objetivamente, mas algo
subjetivamente acolhido pelo universo dos homens.
N. Bobbio. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

A Declaração Universal mencionada no texto
a) foi instituída no processo da Revolução Francesa e norteou os
movimentos feministas, sufragistas e operários no decorrer do século
XIX.
b) assemelhou-se ao universalismo cristão, que também resultou no
estabelecimento de um conjunto de valores partilhado pela
humanidade.
c) desenvolveu-se com a inclusão de princípios universais pelos
legisladores norte-americanos e influenciou o abolicionismo nos
Estados Unidos.
d) foi aprovada pela Organização das Nações Unidas e serviu como
referência para grupos que lutaram pelos direitos de negros, mulheres
e homossexuais na década de 1960.
e) originou-se do jusnaturalismo moderno e consolidou se com o
movimento ilustrado e o despotismo esclarecido ao longo do século
XVIII.
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Alternativa D
Resolução
a) Incorreta. A Declaração Universal dos Direitos Humanos
mencionada no texto foi adotada pela ONU em 10 de maio de 1948. A
afirmativa, ao mencionar a Revolução Francesa, refere-se a outro
documento, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
estabelecida no contexto da Revolução Francesa e publicada em 26
de Agosto de 1789. A Assembleia Nacional Constituinte da França
Revolucionária, aprovou em 26/08/1789 e votou definitivamente em
02/10/1789 o documento que sintetizava em dezessete artigos e um
preâmbulo os ditames liberais e libertários, ainda na primeira fase da
Revolução Francesa. Ela foi reformulada no contexto do processo
revolucionário numa segunda versão, de 1793. Serviu de inspiração
para as constituições francesas de 1848 (Segunda República
Francesa) e para a atual, e também foi a base da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, promulgada pelas Nações Unidas.
Ou seja, a questão incorre também em erro cronológico pois o
documento mencionado é do século XX, portanto posterior aos
movimentos que eclodiram no século XIX.
b) Incorreta. O Universalismo Cristão é ensinamento que afirma que
todos os homens serão salvos pela misericórdia de Deus”. Portanto,
essa concepção religiosa não apresenta nenhuma relação com o texto
apresentado.
c) Incorreta. A alternativa apresenta problemas cronológicos. Como já
apontado, a Declaração Universal é de 1948 e a abolição da
escravidão nos EUA ocorreu em 1863.
d) Correta. A Declaração Universal estabeleceu os pontos
fundamentais da dignidade humana em caráter mundial, o que abriu
espaço para que os grupos citados estabelecessem as suas pautas de
reivindicações em busca de suas efetivas inclusões sociais.
e) Incorreta. Não é possível afirmar que a declaração se consolidou
com o Iluminismo pois o auge desse movimento foi o século XVIII. O
Movimento da Ilustração e o Despotismo Esclarecido, caracterizado
pela adoção de medidas de influência iluminista, mas sem abrir mão
do absolutismo monárquico, são, portanto, anteriores à Declaração
Universal (1948).

governo democraticamente eleito e no assassinato do presidente
Salvador Allende.
d) Correta. Como já explanado na justificativa da alternativa B. Em
1970, uma coalizão de partidos de esquerda, a Unidade Popular,
venceu as eleições presidenciais, com Salvador Allende,
estabelecendo uma transição democrática para o modelo socialista. A
forte oposição dos setores aristocráticos, das Forças Armadas e dos
interesses estrangeiros, no contexto da Guerra Fria, resultou no Golpe
Militar de 1973, com a morte de Allende e a imposição de uma longa e
sangrenta ditadura no Chile.
e) Incorreta. “Esperança” refere-se ao projeto Nacionalista/Socialista
da Unidade Popular para a implantação, pela via democrática, de um
projeto que estabelecesse o fim da desigualdade social, o fim do
domínio oligárquico e o acesso do povo chileno às riquezas nacionais,
que estavam nas mãos de grupos empresariais e financeiros
internacionais. Além disso, vale ressaltar que os Estados Unidos, no
contexto da Guerra Fria, apoiaram e financiaram a implantação de
Ditaduras na América Latina que derrubaram governos de esquerda.
QUESTÃO 66
O futurismo de Marinetti e o fascismo de Benito Mussolini têm em
comum.
a) a constatação da falência cultural da Itália, que se agarrou ao
passado romano e ignorou os grandes avanços da Primeira Revolução
Industrial.
b) o desejo de proporcionar aos cidadãos italianos o acesso aos bens
de consumo e a implantação do Estado de bem estar social.
c) o esforço de modernização cultural e a tentativa de demolir as
edificações que restaram do passado romano.
d) a valorização e a adoção das bases e dos princípios das teorias
revolucionárias anarquistas e socialistas.
e) a glorificação da ideologia da guerra e da velocidade proporcionada
pelos avanços técnicos e militares.
Alternativa E
Resolução
a) Incorreta. Embora o movimento futurista, inaugurado pelo
manifesto do poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti (1876 - 1944),
criticasse a tendência da cultura italiana em valorizar o passado, se
prendendo a ele, o mesmo não se pode afirmar sobre o fascismo. Um
dos pontos de destaque do fascismo italiano foi afirmar a retomada da
glória italiana por meio da valorização do Império Romano da
Antiguidade e a concepção de que a Itália de Mussolini era herdeira
dessa tradição, tentando recuperar e se vincular a sua grandeza, bem
como estabelecer sua direta ancestralidade.
b) Incorreta. Não é possível afirmar que o movimento futurista
defendia o acesso ao consumo ao povo italiano pois em seu discurso
destacava-se uma crítica aos padrões burgueses dominantes a partir
do século XIX. O Estado de bem-estar social também não apresenta
relação com o Fascismo e o Futurismo, na medida em que se trata de
um modelo político que se desenvolveu com o alargamento do
conceito de cidadania após o fim dos governo totalitários na Europa.
c) Incorreta. Não é possível afirmar que o movimento fascista
desejasse demolir o passado romano. Na verdade, a construção de
um Império Italiano no século XX, com a anexação da Etiópia (1936) e
Albânia (1939), utilizou como base ideológica a retomada da glória do
Império Romano da Antiguidade. Ao mesmo tempo, Mussolini
valorizou sua aliança com o clero católico, que também era uma
herança romana, quando firmou o Tratado de Latrão (1929) com a
Igreja, reconhecendo a independência do Vaticano.
d) Incorreta. Tanto o fascismo, quanto o futurismo negavam as
ideologias ligadas as classes operárias surgidas ao longo do século
XIX, como o socialismo, o comunismo e o anarquismo.
e) Correta. O fascimo e o futurismo tinham simpatia pela ideologia
nacionalista, sendo também entusiastas dos ideais da expansão do
domínio da nação por meios militares. Assim, ambos movimentos
compartilham uma visão positiva em relação aos avanços na esfera
militar, pois o futurismo está vinculado ao otimismo em relação ao
avanço tecnológico das máquinas, ao setor industrial e a velocidade
que esses inventos poderiam trazer ao mundo. Já o fascismo tem
destaca-se pela defesa da ordem, da disciplina e do militarismo, que
ressaltam sua vinculação com os avanços técnicos e militares.

QUESTÃO 65
Aqui no Chile estava se construindo, entre imensas dificuldades, uma
sociedade verdadeiramente justa, erguida sobre a base de nossa
soberania, de nosso orgulho nacional, do heroísmo dos melhores
habitantes do Chile. Do nosso lado, do lado da revolução chilena,
estavam a constituição e a lei, a democracia e a esperança.
Pablo Neruda. Confesso que vivi. Memórias. Rio de Janeiro: Difel, 1980.

Nesse texto,
a) “soberania” está relacionada às campanhas de privatização das
minas de estanho e salitre, que até então eram mantidas por capitais
anglo-americanos.
b) “heroísmo” refere-se aos embates armados, travados com setores
da democracia cristã e com as comunidades indígenas dos araucanos.
c) “a constituição e a lei” é uma referência ao novo ordenamento
jurídico implantado após o golpe promovido pela Unidade Popular.
d) “democracia” alude a um traço peculiar da via chilena para o
socialismo, pois o presidente Salvador Allende chegou ao poder pelo
voto.
e) “esperança” traduz a expectativa resultante do apoio econômico e
estratégico que havia sido obtido junto aos Estados Unidos e França.
Alternativa D
Resolução
a) Incorreta. O termo “soberania” refere-se ao processo de
nacionalização da atividade mineradora, realizada pelo governo
socialista de Salvador Allende, contrariando os interesses anglo
americanos, vigentes até então. Ou seja, trata-se de um processo
contrário às privatizações mencionadas na alternativa.
b) Incorreta. O “heroísmo” refere-se aos grupos que apoiavam
Allende e a Unidade Popular, uma coalização de esquerda vitoriosa
nas eleições de 1970 no Chile. Estava em curso um processo de
transição democrática e pacífica para o Socialismo, interrompido pelo
violento golpe de militar de 1973, liderado pelo General Augusto
Pinochet, que resultou na implantação de uma violenta e repressiva
ditadura. As bases sociais e de apoio da Unidade Popular eram
formadas por sindicalistas, operários, representações de camponeses
e trabalhadores das minas, estudantes e partidos da esquerda chilena.
c) Incorreta. A Unidade Popular foi eleita democraticamente em 1970.
Os grupos aristocráticos e as Forças Armadas do Chile é que foram os
protagonistas do golpe de 1973, resultando na derrubada de um
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I. A concepção heliocêntrica de Nicolau Copérnico, sustentada na obra
Das revoluções das esferas celestes, de 1543, reforçava a doutrina
católica contra os postulados protestantes.
II. A Lei da Gravitação Universal, proposta por Isaac Newton no século
XVII, reforçava as radicais perspectivas ateístas que haviam pautado
as ações dos grupos revolucionários na Inglaterra à época da
Revolução Puritana.
III. Às experiências com eletricidade realizadas por Benjamin Franklin
no século XVIII, somou se sua atuação no processo de emancipação
política dos Estados Unidos da América.
IV. Os estudos sobre o oxigênio e sobre a conservação da matéria,
feitos por Antoine Lavoisier ao final do século XVIII, estavam em
consonância com a racionalização do conhecimento, característica da
Ilustração.

QUESTÃO 67
A operação era um pouco dolorosa e não durava mais que um minuto,
mas era traumática. Seu significado simbólico estava claro para todos:
este é um sinal indelével, daqui não sairão mais; esta é a marca que
se imprime nos escravos e nos animais destinados ao matadouro, e
vocês se tornaram isso. Vocês não têm mais nome: este é o seu
nome. A violência da tatuagem era gratuita, um fim em si mesmo, pura
ofensa: não bastavam os três números de pano costurados nas
calças, no casaco e no agasalho de inverno?
Primo Levi. Os afogados e os sobreviventes. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.

Está de acordo com o texto a seguinte afirmação:
a) A tatuagem era uma forma de tortura e uma mensagem não verbal,
que inscrevia a condenação no corpo do prisioneiro.
b) O uso de tatuagens era perturbador apenas para ciganos e judeus
ortodoxos, pois violava o código moral e as leis religiosas dessas
comunidades.
c) O recurso de tatuar o prisioneiro, além de impor um sofrimento
físico e moral, discriminava o tipo de remuneração.
d) O emprego das tatuagens funcionava como um código estético e de
classificação dos prisioneiros nos campos de concentração.
e) A tatuagem, assim como o trabalho voluntário, não tinham
finalidade produtiva, mas contribuíam para o entendimento entre os
prisioneiros.
Alternativa A
Resolução
Seria de grande auxílio para o candidato conhecer o autor citado no
texto do enunciado, Primo Levi, químico e escritor italiano, nascido em
1919, na Itália, tendo falecido em 1987, no mesmo país. Escreveu
memórias, contos, poemas, e novelas. É mais conhecido por seu
trabalho sobre o Holocausto, em particular, por ter sido um prisioneiro
em Auschwitz-Birkenau. O trecho do livro citado, Os afogados e os
sobreviventes, “trata do dia a dia no campo de concentração de
Auschwitz. A disciplina cega da SS, os prisioneiros debilitados que
aceitavam o colaboracionismo como único modo de escapar, os
milhões que tiveram seu futuro negado pelo simples fato de serem
judeus. Primo Levi reconstitui lembranças, memórias, faz história oral.
E cada palavra, cada recordação, cada ponto de vista seu aqui
relembrado objetiva esclarecer as novas gerações, demasiadamente
afastadas,
do
horror
que
foi
a
guerra.
”
(Fonte:

Estão corretas apenas as afirmações
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) I e II.
e) III e IV.
Alternativa E
Resolução
I) Incorreta. Não é possível afirmar que a concepção heliocêntrica de
Copérnico reforçava a doutrina católica, ou mesmo que tal obra
reforçava os postulados defendidos por protestantes, já que as visões
contrárias ao geocentrismo eram combatidas tanto por setores
protestantes como católicos. Devido a tal oposição e risco de
perseguição religiosa, a publicação da obra de Copérnico foi tardia,
coincidindo com último ano de sua vida.
II) Incorreta. Não é possível afirmar que a teoria de Isaac Newton
reforçava perspectivas ateístas do século XVII. Apesar dos inúmeros
movimentos de divergência e críticas internas ao catolicismo na
Europa, seria precoce pontuar qualquer destaque à filosofia e ao
pensamento ateu durante os anos de 1600, sendo que tal palavra era
considerada um insulto durante o período. Ademais, os grupos
revolucionários da Inglaterra à época da Revolução Puritana, a
exemplo dos Levellers (niveladores), Diggers (escavadores) não
apresentavam uma defesa do ateísmo ou surgiram desta filosofia, mas
sim foram inspirados por interpretações diversas da Bíblia e do
cristianismo.
III) Correta. A afirmativa aponta corretamente algumas das
contribuições de Benjamin Franklin em seu contexto histórico: os
trabalhos enquanto cientista e também sua participação política na
independência dos Estados Unidos. Sobre suas pesquisas científicas,
entre outras contribuições, Franklin desenvolveu trabalhos nos quais
identifica as cargas positivas e negativas sobre a eletricidade, além de
estudos sobre fenômenos naturais como os trovões. Sobre o processo
de emancipação política dos Estados Unidos, Franklin foi um
personagem de destaque para a lavra da Constituição dos Estados
Unidos da América, servindo também enquanto embaixador
americano na assinatura do Tratado de Paris em 1873.
IV) Correta. O Iluminismo foi um movimento filosófico ocorrido durante
o século XVIII que, entre outras coisas, considerava a razão enquanto
instrumento fundamental para o ser humano lidar com a sociedade e
com a natureza. Portanto, o racionalismo se enquadra enquanto um
dos principais aspectos defendidos pelo movimento das luzes,
juntamente com a liberdade de pensamento, o cientificismo e a
liberdade de expressão. Imbuído neste contexto de ideias iluministas,
diversos cientistas e pensadores se destacam, entre eles Antoine
Lavoisier (1743-1794), conhecido como o “pai da química moderna” e
um dos principais cientistas do contexto. Entre suas contribuições
mais famosas está a lei de conservação das massas, a qual forneceu
base para queda da teoria do flogisto.
Desta forma, a alternativa correta é a “E”.

https://books.google.com.br/books/about/Os_Afogados_e_os_sobreviventes.html?id=
NbUdAAAACAAJ&redir_esc=y&hl=pt-BR)

a) Correta. A tatuagem dos números de série e identificação eram
uma prática comum nos campos de concentração nazistas. Conforme
aponta o texto, “A operação era um pouco dolorosa e não durava mais
que um minuto, mas era traumática. Seu significado simbólico estava
claro para todos: este é um sinal indelével, daqui não sairão mais; esta
é a marca que se imprime nos escravos e nos animais destinados ao
matadouro, e vocês se tornaram isso”.
b) Incorreta. Não é possível afirmar que somente para alguns grupos
o processo de ser tatuado era perturbador. De acordo com o próprio
autor do texto, “seu significado simbólico estava claro para todos”. O
autor explicita a desumanização dos prisioneiros a partir da marcação
da tatuagem, comparando-a com as marcas feitas a animais
destinados a matadouros.
c) Incorreta. Em momento nenhum o autor faz menção à
remuneração ou qualquer forma de compensação para o prisioneiro
do campo de concentração. Levi ressalta o caráter humilhante e
violento desse processo, que não apresenta nenhuma relação com a
ideia de remuneração.
d) Incorreta. A tatuagem não pode ser considerada como um meio de
classificação dos prisioneiros nos campos de concentração tendo em
vista que era executada igualmente em todos os prisioneiros.
e) Incorreta. A tatuagem não tinha como função o entendimento entre
os prisioneiros. Tratava-se de uma marcação que, além do evidente
simbolismo abordado no texto, tinha como finalidade o registro
administrativo que servia aos funcionários do campo de concentração.
O número inscrito no corpo substituía o nome do prisioneiro.
QUESTÃO 68
Tanto no desenvolvimento político como no científico, o sentimento de
funcionamento defeituoso, que pode levar à crise, é um pré-requisito
para a revolução.
T. S. Kuhn. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1989.

Analise as quatro afirmações seguintes, acerca das revoluções
políticas e científicas da Época Moderna.
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QUESTÃO 69
Examine o cartum.

QUESTÃO 70
De acordo com o texto, a compreensão do significado de uma obra de
arte pressupõe
a) o reconhecimento de seu significado intrínseco.
b) a exclusividade do ponto de vista mais recente.
c) a consideração de seu caráter imutável.
d) o acúmulo de interpretações anteriores.
e) a explicação definitiva de seu sentido.
Alternativa D
Resolução
a) Incorreta. Para Hauser, uma obra de arte não possui significado
intrínseco, ou seja, próprio, inerente. Isso fica claro quando, por
exemplo, o autor fala da possibilidade de ajuste das obras aos valores
e objetivos pessoais daquele que as analisa (“dotamo-la de um
significado que tem sua origem nos nossos próprios modos de viver e
de pensar”), adequação que não seria possível caso o sentido das
obras fosse fixo.
b) Incorreta. Ao fazer referência à forma como cada geração
interpreta obras de arte, o autor preocupa-se em salientar as
diferenças presentes nas visões de cada geração sobre as obras.
Porém, de acordo com o excerto, “nem se deve supor que um ponto
de vista mais recente é mais eficiente do que um anterior”. Ademais, o
significado de uma obra é “o resultado de uma série completa de
interpretações”.
c) Incorreta. Não cabe a afirmação do caráter imutável das obras de
arte, uma vez que elas podem adequar-se àqueles que as observam
— “dotamo-la de um significado que tem sua origem nos nossos
próprios modos de viver e de pensar” — e terem seu sentido
modificado de acordo com a geração que as analisa — “Cada geração
as vê sob um ângulo diferente e sob uma nova visão”.
d) Correta. O segundo parágrafo do texto desloca a questão da
interpretação de obras de arte do caráter individual para o coletivo,
analisando como ela ocorre com o passar das gerações. Assim, o
autor explica que há uma mudança no sentido das obras entre
geração, o que não implica a exclusão de um significado assumido
anteriormente, mas a soma dele a outros, pois “o significado que uma
obra assume para uma geração posterior é o resultado de uma série
completa de interpretações anteriores”.
e) Incorreta. As interpretações das obras de arte vão sendo
acrescidos de outras ao longo do tempo, o que impede, então, que as
obras assumam uma explicação definitiva, única, sobre seu sentido.

O efeito de humor presente no cartum decorre, principalmente, da
a) semelhança entre a língua de origem e a local.
b) falha de comunicação causada pelo uso do aparelho eletrônico.
c) falta de habilidade da personagem em operar o localizador
geográfico.
d) discrepância entre situar-se geograficamente e dominar o idioma
local.
e) incerteza sobre o nome do ponto turístico onde as personagens se
encontram.
Alternativa D
Resolução
a) Incorreta. Ao afirmar que o GPS não é capaz de “resolver problema
de “‘localização’ linguística”, o leitor já consegue compreender certa
incompatibilidade entre a língua falada no local em que estão os
personagens — França, pela ilustração da charge — e a língua
materna deles. Com isso, não é possível afirmar que há semelhança
entre a língua de origem das personagens e a local, e que o humor do
cartum seja decorrente desse aspecto.
b) Incorreta. Não é cabível afirmar que o problema de falha de
comunicação linguística detectável na charge provenha do uso do
aparelho eletrônico, pois, ao contrário dessa hipótese, a personagem
parece recorrer ao GPS para resolver a questão e se localizar
linguisticamente no país em que se encontra.
c) Incorreta. Diferentemente do que é exposto, as personagens são
capazes de utilizar o GPS. Assim, o problema que enfrentam
relaciona-se ao fato de o aparelho eletrônico não ser capaz de
localizá-los linguisticamente.
d) Correta. O texto verbal presente no cartum expressa o problema
que as personagens enfrentam no país em que estão: a diferença
entre a língua que falam (de origem) e a local, o que motiva a
sensação de problema de localização linguística, a qual pode ser
entendida como falhas na comunicação entre os personagens e os
falantes locais. Assim, o humor da charge decorre do fato de uma das
personagens recorrer ao uso do GPS para localizar-se —
evidenciando uma discrepância entre situar-se geográfica e
linguisticamente — por acreditar que o aparelho, por ser capaz de
localizar geograficamente um indivíduo, também o fará
linguisticamente.
e) Incorreta. Não é possível afirmar que o humor da charge seja
proveniente do não conhecimento do nome do ponto turístico em que
se encontram, pois não há nenhuma referência a ele no texto verbal.
Ademais, é possível supor conhecimento prévio do local ilustrado pela
sua relevância no cenário mundial.

QUESTÃO 71
No trecho “Numa palavra, qualquer gênero de arte que, de fato, nos
afete, torna-se, deste modo, arte moderna” (L. 5-6), as expressões
sublinhadas podem ser substituídas, sem prejuízo do sentido do texto,
respectivamente, por
a) realmente; portanto.
b) invariavelmente; ainda.
c) com efeito; todavia.
d) com segurança; também.
e) possivelmente; até.
Alternativa A
Resolução
No contexto em que se insere, a expressão “de fato” assume sentido
de efetividade ao evidenciar o modo como uma obra de arte afeta um
indivíduo. Assim, buscando uma expressão que substitua a sublinhada
sem mudanças de sentido, uma consulta ao dicionário Houaiss revela
que a locução equivale a “realmente, com efeito”. Essa estratégia
indica-nos como válidas as alternativas A e C, permitindo-nos excluir
as demais.
Já em relação à expressão “deste modo”, pode-se dizer que, no
excerto, ela expressa a conclusão da ideia anterior: de acordo com o
texto, quando uma obra de qualquer gênero realmente impacta o
público, ela pode ser considerada arte moderna; tal conceito é, pois, a
conclusão que se chega após a análise do efeito da arte sobre os
sujeitos. Então, é possível substituir a expressão pela conjunção
“portanto”, a qual assume esse valor semântico descrito. O
fechamento desse raciocínio nos possibilita assinalar como correta
apenas a alternativa A.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 70 E 71
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Uma obra de arte é um desafio; não a explicamos, ajustamo-nos
a ela. Ao interpretá-la, fazemos uso dos nossos próprios
objetivos e esforços, dotamo-la de um significado que tem sua
origem nos nossos próprios modos de viver e de pensar.
Numa palavra, qualquer gênero de arte que, de fato, nos afete,
torna-se, deste modo, arte moderna.
As obras de arte, porém, são como altitudes inacessíveis. Não
nos dirigimos a elas diretamente, mas contornamo-las.
Cada geração as vê sob um ângulo diferente e sob uma nova
visão; nem se deve supor que um ponto de vista mais recente é
mais eficiente do que um anterior. Cada aspecto surge na sua
altura própria, que não pode ser antecipada nem prolongada; e,
todavia, o seu significado não está perdido porque o significado
que uma obra assume para uma geração posterior
é o resultado de uma série completa de interpretações
anteriores.
Arnold Hauser, Teorias da arte. Adaptado.
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TEXTOS PARA AS QUESTÕES 72 E 73

QUESTÃO 73
Nos dois textos, obtém-se ênfase por meio do emprego de um mesmo
recurso expressivo, como se pode verificar nos seguintes trechos:
a) “Este último capítulo é todo de negativas” / “Eu não penso assim”.
b) “Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui
califa, não conheci o casamento” / “Não sei por que até hoje todo o
mundo diz que tinha pena dos escravos”.
c) “Verdade é que, ao lado dessas faltas, coubeme a boa fortuna de
não comprar o pão com o suor do meu rosto” / “Ser obrigada a ficar à
toa é que seria castigo para mim”.
d) “qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra” /
“Mamãe às vezes diz que ela até deseja que eu fique preguiçosa”.
e) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa
miséria” / “Acho que se fosse obrigada a trabalhar o dia inteiro não
seria infeliz”.
Alternativa C
Resolução
De antemão, é necessário assinalar que o emprego da expressão
“recurso expressivo” é impreciso, tornando pouco objetiva a busca,
nas alternativas, por elementos que possam atender claramente ao
enunciado. Pode-se entender, a princípio, que tais recursos equivalem
especificamente a figuras de linguagem (as quais consistem em
estratégias linguísticas elaboradas de comunicação), dada a vasta
associação, no campo de estudos da língua portuguesa, entre as duas
nomenclaturas. Ao mesmo tempo, é válido também supor que essa
expressão foi apenas uma maneira genérica de se referir a qualquer
elemento ou dinâmica sintático-semântica capaz de garantir ênfase.
Nesse sentido, o enunciado poderia ser assim parafraseado: “Nos dois
textos, obtém-se ênfase por meio da mesma construção linguística,
como se pode verificar...”.
Dada a impossibilidade de se encontrar a mesma figura de linguagem
em dois excertos dos textos selecionados, entende-se que a questão
foi formulada com intenção de levar o candidato a avaliar a estrutura, e
não a retórica, dos trechos.
Nesse sentido, a alternativa C é a única em que se verifica uma
mesma estrutura sintática, qual seja, a clivagem, que consiste no
emprego da expressão “é que” com o deslocamento, à periferia
esquerda da sentença, de um sintagma, que passa a ter mais
destaque no enunciado. Sob o prisma da gramática tradicional, podese classificar “é que” como expressão expletiva ou de realce, uma vez
que sua retirada não torna a sentença agramatical, mas faz
desaparecer a ênfase.
No primeiro excerto, já se lê “Verdade é que...” e, no segundo, “Ser
obrigada (...) é que...”. É frágil, todavia, apontar tal dinâmica sintáticosemântica como “recurso expressivo”, dada a consolidação do vínculo
da expressividade textual com estratégias retóricas aplicadas com
vistas a comover e distanciar-se daquilo que se concebe como uma
comunicação mais usual (e a clivagem, sabe-se, é comumente
encontrada na oralidade). De todo modo, pela indicação do
compartilhamento de uma mesma construção sintática, é possível
apontar esta alternativa como a correta entre as demais.

Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a
celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o
casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa
fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mais; não
padeci a morte de dona Plácida, nem a semidemência do Quincas
Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará
que não houve míngua nem sobra, e, conseguintemente, que saí quite
com a vida. E imaginará mal; porque ao chegar a este outro lado do
mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira
negativa deste capítulo de negativas: — Não tive filhos, não transmiti a
nenhuma criatura o legado da nossa miséria.
Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas.

Não sei por que até hoje todo o mundo diz que tinha pena
dos escravos. Eu não penso assim. Acho que se fosse obrigada a
trabalhar o dia inteiro não seria infeliz. Ser obrigada a ficar à toa é que
seria castigo para mim. Mamãe às vezes diz que ela até deseja que eu
fique preguiçosa; a minha esperteza é que a amofina. Eu então
respondo: “Se eu fosse preguiçosa não sei o que seria da senhora,
meu pai e meus irmãos, sem uma empregada em casa”.
Helena Morley, Minha vida de menina.

QUESTÃO 72
São características dos narradores Brás Cubas e Helena,
respectivamente,
a) malícia e ingenuidade.
b) solidariedade e egoísmo.
c) apatia e determinação.
d) rebeldia e conformismo.
e) otimismo e pessimismo.
Alternativa C
Resolução
a) Incorreta. A malícia é uma característica a ser considerada no

defunto-autor Brás Cubas, sobretudo quando lança mão da ironia
para fazer seus comentários. Porém, no trecho em questão, ela
não aparece. Helena, por sua vez, não é marcada pela
ingenuidade no decorrer da narrativa. Pelo contrário, representa
uma espécie de consciência e racionalidade em um universo
muitas vezes idealizado e religioso.
b) Incorreta. A solidariedade, definitivamente, não faz parte do
comportamento nem da personalidade de Brás Cubas. Machado de
Assis quer demonstrar, através de sua personagem, exatamente o
contrário: trata-se de um típico representante de uma burguesia
egoísta, tacanha e parasitária. Também não se pode associar Helena
ao egoísmo, sobretudo se considerarmos o trecho em questão, já que
ela demonstra prazer em desempenhar o trabalho em sua casa.
c) Correta. Brás Cubas apresenta sua história, a de uma vida ociosa,
marcada pelo vazio, pela frustração e pela inépcia. Sua narrativa,
carregada de um pessimismo irônico e totalmente niilista, assume um
tom de apatia, reforçado, sobretudo, pela última frase do último
capítulo. Já a narradora Helena, ao contrário de Brás Cubas,
apresenta uma grande tenacidade, determinação e prazer ao executar
as atividades para as quais se dedica, destacando o gosto pelo
trabalho.
d) Incorreta. Brás Cubas não se demonstra rebelde, nem quando faz
referência à sua vida, nem quando expõe a sua condição de defuntoautor. A sua atitude no capítulo exposto é a de alguém resignado — e
irônico — com uma vida de não realizações e frequentes frustrações.
Helena, através de seu diário, demonstra uma atitude muito afastada
do conformismo e, no trecho em questão, uma convicção de que não
desejaria “ficar à toa”
e) Incorreta. A marca mais evidente do discurso de Brás Cubas é o
pessimismo, carregado de ironia, o que se evidencia e é sintetizado no
trecho em questão. Helena, por sua vez, apresenta um
comportamento otimista, mesmo quando se refere a um assunto tão
grave como a escravidão, parecendo nela tentar encontrar uma
espécie de “lado positivo”.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 74 E 75
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Voltada para o encanto da vida livre do pequeno núcleo aberto
para o campo, a jovem Helena, familiar a todas as classes
sociais daquele âmbito, estava colocada num invejável ponto de
observação. (...)
Sem querer forçar um conflito que, a bem dizer, apenas se
esboça, podemos atribuir parte desta grande versatilidade
psicológica da protagonista aos ecos de uma formação britânica,
protestante, liberal, ressoando num ambiente de corte ibérico e
católico, mal saído do regime de trabalho
escravo. Colorindo a apaixonada esfera de independência da
juventude, reveste-se de acentuado sabor sociológico este caso
da menina ruiva que, embora inteiramente identificada com o
meio de gente morena que é o seu, o único que conhece e ama,
não vacila em o criticar com precisão e finura notáveis, se essa
lucidez não traduzisse a coexistência íntima de dois mundos
culturais divergentes, que se contemplam e se julgam no interior
de um eu tornado harmonioso pelo equilíbrio mesmo de suas
contradições.
Alexandre Eulálio, “Livro que nasceu clássico”.
In: Helena Morley, Minha vida de menina.
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b) Correta. De acordo com o crítico, a versatilidade de Helena
consiste em ser capaz de ir além do universo escravocrata e católico
do contexto ibérico e apreciar aspectos relacionados à vida livre do
campo e do universo popular. Essa capacidade de observação seria
resultante da formação que a menina recebera da parte inglesa de sua
família, que professava a fé protestante e valorizava o trabalho e o
esforço. Assim, o segmento “ecos de uma formação britânica” sugere
o vínculo com o protestantismo.
c) Incorreta. O autor menciona que o “ambiente de corte ibérico e
católico” mal havia “saído do regime de trabalho escravo”, logo, é
incorreto afirmar que Helena teria se formado num ambiente alheio a
esse contexto.
d) Incorreta. De acordo com o autor, Helena está inteiramente
identificada com seu meio, único que ela conhece e ama, entretanto,
isso não impede que ela o critique com “precisão e finura notáveis”.
Tais expressões, portanto, qualificam o olhar da menina sobre sua
própria realidade, sendo incorreto afirmar que ela a rejeita.
e) Incorreta. O autor ressalta que a formação de Helena, educada
entre dois mundos culturais diversos, fez com que ela adquirisse uma
inteligência e uma lucidez singulares para olhar criticamente para seu
próprio meio, logo, é incorreto interpretar que essa formação teria
comprometido seu equilíbrio psicológico.

QUESTÃO 74
O trecho do romance Minha vida de menina que ilustra de modo mais
preciso o que, para o crítico Alexandre Eulálio, representa “a
coexistência íntima de dois mundos culturais divergentes” é:
a) “Se há uma coisa que me faz muita tristeza é gostar muito de uma
pessoa, pensando que ela é boa e depois ver que é ruim”.
b) “Eu tinha muita inveja de ver meus irmãos montarem no cavalo em
pelo, mas agora estou curada e não montarei nunca mais na minha
vida”.
c) “Já refleti muito desde ontem e vi que o único meio de ter vestido é
vendendo o broche. Vou dormir ainda esta noite com isto na cabeça e
vou conversar com Nossa Senhora tudo direitinho”.
d) “Se eu não ouvir missa no domingo, como quando estou na Boa
Vista onde não há igreja e não posso ouvir no Bom Sucesso, fico o dia
todo com um prego na consciência me aferroando”.
e) “Este ano saiu à rua a procissão de Cinzas que há muitos anos não
havia. Dizem que não saía há muito tempo por falta de santos, porque
muitos já estavam quebrados”.
Alternativa C
Resolução
a) Incorreta. A constatação de que as pessoas podem aparentar uma
bondade que não é real não caracteriza a divergência de visões de
mundo presente em Helena, mas sua capacidade de perceber as
contradições humanas.
b) Incorreta. Não se verifica a ambivalência de visões de mundo na
resolução de Helena em nunca mais montar a cavalo.
c) Correta. No excerto apresentado por essa alternativa, identifica-se
de modo preciso “a coexistência íntima de dois mundos culturais
divergentes” que integram a formação de Helena. O verbo “refletir”
evidencia o espírito crítico e o exercício do pensamento que eram
habituais para a menina. Além disso, é possível observar o
pragmatismo de Helena relacionado às operações comerciais: para
conseguir o vestido que tanto desejava, seria necessário vender o
broche de sua mãe que, no futuro, seria herdado por ela. Assim,
Helena prioriza o aspecto prático da vida (necessidade de ter um
vestido novo) em detrimento do aspecto sentimental simbolizado pelo
broche. Tais procedimentos são resultantes da formação liberal e
protestante que havia recebido da parte inglesa de sua família. A
formação católica típica do ambiente de corte ibérico pode ser
observada na intenção religiosa manifesta pela menina de conversar
com Nossa Senhora para que seu projeto desse certo, assim,
observa-se a intersecção de duas maneiras divergentes pelas quais
Helena lidava com a realidade.
d) Incorreta. A consciência pesada de Helena por não ter ouvido a
missa no domingo evidencia apenas sua formação católica, e não dá
margem para que se identifique uma visão de mundo ambivalente.
e) Incorreta. No excerto dessa alternativa, Helena descreve a
procissão de Cinzas, ressaltando um aspecto pitoresco pelo qual esse
evento religioso não era organizado há muito tempo: a falta de santos.
É importante salientar que Helena, ainda que apresentasse um senso
crítico em relação ao próprio meio, por vezes também era capaz de
manifestar admiração e encantamento por aspectos da cultura
popular. Nesse episódio, por exemplo, a menina demonstra sincera
admiração pela criatividade com que os organizadores da procissão
consertaram as imagens dos santos para que o cortejo fosse
realizado.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 76 E 77
O rumor crescia, condensando-se; o zunzum de todos os dias
acentuava-se; já se não destacavam vozes dispersas, mas um
só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a
fazer compras na venda; ensarilhavam se* discussões e
rezingas**; ouviam-se gargalhadas e pragas; já se não falava,
gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela
gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés
vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de
existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra.
Da porta da venda que dava para o cortiço iam e vinham como
formigas; fazendo compras.
Duas janelas do Miranda abriram se. Apareceu numa a Isaura,
que se dispunha a começar a limpeza da casa.
– Nhá Dunga! gritou ela para baixo, a sacudir um pano de mesa;
se você tem cuscuz de milho hoje, bata na porta,
ouviu?
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Aluísio Azevedo, O cortiço.
* ensarilhar-se: emaranhar-se.
** rezinga: resmungo.

QUESTÃO 76
Uma característica do Naturalismo presente no texto é:
a) forte apelo aos sentidos.
b) idealização do espaço.
c) exaltação da natureza.
d) realce de aspectos raciais.
e) ênfase nas individualidades.
Alternativa A
Resolução
a) Correta. No recorte apresentado da obra, é possível observar que o
autor faz uma recorrente referência ao sentido da audição, como fica
claro em: “rumor”, “zumzum”, “ruído”, “ouviam-se gargalhadas” e
“gritou ela para baixo”. Dado fato de o enunciado solicitar que seja
indicado uma característica do Naturalismo, ampliando o contexto para
além da obra, aceita-se que os “sentidos” presentes na alternativa
referem-se à audição, a qual é enfatizada no excerto.
b) Incorreta. Não se pode considerar a idealização do espaço como
uma característica do Naturalismo. Tal estética se apega à
apresentação do espaço como determinante de personalidades e
comportamentos. A idealização seria aquilo que ocorre no
Romantismo, estética na qual o espaço é reflexo do estado de ânimo
da personagem nele envolvida.
c) Incorreta. A exaltação da natureza não é algo que pode ser
observado em O cortiço; tampouco é uma característica do
Naturalismo. Na obra, inclusive, pode-se observar uma espécie de
visão depreciadora da natureza brasileira, já que ela é a causadora de
determinados comportamentos lascivos e indolentes, corroborando o
estereótipo exposto pelo determinismo de meio natural.
d) Incorreta. O realce dos aspectos raciais é parte indissociável de
obras naturalistas como O cortiço. Porém, o trecho em questão não

QUESTÃO 75
De acordo com Alexandre Eulálio, a protagonista do romance Minha
vida de menina
a) vivencia um conflito – uma ideia fortalecida por “a bem dizer” (L. 5).
b) apresenta certo vínculo com o protestantismo – uma ideia
sintetizada por “ecos de uma formação britânica” (L. 7-8).
c) formou-se num meio alheio ao trabalho escravo – um fato referido
por “num ambiente de corte ibérico e católico” (L. 8-9).
d) rejeita as influências do meio em que vive – uma característica
revelada por “precisão e finura notáveis” (L. 14).
e) tem a sua lucidez psicológica abalada pelas ambivalências de sua
educação – um traço reiterado por “equilíbrio mesmo de suas
contradições” (L. 17-18).
Alternativa B
Resolução
a) Incorreta. A expressão “a bem dizer” significa “a bem da verdade” e
denota a intenção do autor em ser honesto ao caracterizar o conflito
presente na narrativa de Helena. Assim, conclui-se que tal conflito
apenas se esboça, porém não é intenso a ponto de efetivar-se.
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expõe nenhuma referência a tais aspectos, e foca o ambiente ao invés
das personagens.
e) Incorreta. O excerto apresentado pela questão enfatiza o coletivo,
reforçando uma característica marcante da obra e do Naturalismo, isto
é, a ênfase sociológica em vez da ênfase psicológica e individual. Em
O cortiço, pode-se observar tipos sociais psicologicamente primários
que, coletivamente, formam o real fundamento da obra: expor
personalidades e comportamentos de um grupo social marginalizado à
luz das teorias científicas da época.

d) Incorreta. Considerando-se unicamente o trecho de Vidas secas, a
alternativa poderia ser interpretada como correta. Porém, o enunciado,
ao aproximar o trecho da Carta ao do romance, anula a interpretação
de que a personagem representa a “crença em uma vida
sobrenatural”, já que o autor destaca o desejo de que os “preás”
apareçam antes do sono.
e) Incorreta. Ao expor o desejo de Baleia e alinhá-lo ao dos seres
humanos, o autor destaca incisivamente que todos desejamos um
mundo melhor, representado pelos “preás”.

QUESTÃO 77
Constitui marca do registro informal da língua o trecho

QUESTÃO 79
A comparação entre os fragmentos, respectivamente, da Carta e de
Vidas secas, permite afirmar que
a) “será que há mesmo” e “acordaria feliz” sugerem dúvida.
b) “procurei adivinhar” e “precisava vigiar” significam necessidade.
c) “no fundo todos somos” e “andar pelas ribanceiras” indicam lugar.
d) “padre Zé Leite pretende” e “Baleia queria dormir” indicam
intencionalidade.
e) “todos nós desejamos” e “dormiam na esteira” indicam
possibilidade.
Alternativa D
Resolução
a) Incorreta. O recorte que assume o sentido de dúvida é somente
“será que há mesmo”. Esse sentido, porém, não aparece em
“acordaria feliz”, uma vez que a conjugação do verbo no futuro do
pretérito enuncia possibilidade, não dúvida.
b) Incorreta. O sentido de necessidade só aparece em “precisava
vigiar”, em evidência pela presença do verbo “precisar”. Já em
“procurei adivinhar”, expressa-se tentativa.
c) Incorreta. O conceito de “lugar” presente na alternativa refere-se a
um local espacialmente delimitado, concreto. Isso impede a afirmação
de que a expressão “no fundo” contemple tal sentido, afinal tem
acepção equivalente a “na realidade, não sendo o referido “fundo” um
espaço ou local concreto.
d) Correta. Tanto o verbo “pretender” quanto “querer” expressam
desejo, intenção de realizar algo, independentemente de suas flexões
em tempos e modos verbais distintos.
e) Incorreta. A presença de um verbo conjugado no presente do
indicativo, modo verbal vinculado à certeza do falante, impede que se
afirme que o recorte “todos nós desejamos” indique possibilidade.

a) “mas um só ruído compacto” (L. 2-3).
b) “ouviam-se gargalhadas” (L. 5).
c) “o prazer animal de existir” (L. 8-9).
d) “gritou ela para baixo” (L. 14).
e) “bata na porta” (L. 15).
Alternativa E
Resolução
A única alternativa que contém marca de registo informal é a E, na
qual se verifica a seleção da preposição “em” em uma construção em
que a norma-padrão licencia a regência “bater a”. Por isso, o
enunciado considerado correto pelo ponto de vista normativo seria
“bater à porta”.
TEXTOS PARA AS QUESTÕES 78 E 79
(...) procurei adivinhar o que se passa na alma duma cachorra. Será
que há mesmo alma em cachorro? Não me importo. O meu bicho
morre desejando acordar num mundo cheio de preás. Exatamente o
que todos nós desejamos. A diferença é que eu quero que eles
apareçam antes do sono, e padre Zé Leite pretende que eles nos
venham em sonhos, mas no fundo todos somos como a minha
cachorra Baleia e esperamos preás. (...)
Carta de Graciliano Ramos a sua esposa.

(...) Uma angústia apertou lhe o pequeno coração. Precisava vigiar as
cabras: àquela hora cheiros de suçuarana deviam andar pelas
ribanceiras, rondar as moitas afastadas. Felizmente os meninos
dormiam na esteira, por baixo do caritó onde sinha Vitória guardava o
cachimbo.
(...)
Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás. E
lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se
espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num
chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos,
enormes.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 80 A 82
– Ô calorão, Primo!... E que dor de cabeça excomungada!
– É um instantinho e passa... É só ter paciência....
– É... passa... passa... passa... Passam umas mulheres
vestidas de cor de água, sem olhos na cara, para não terem de
olhar a gente... Só ela é que não passa, Primo Argemiro!... E eu
já estou cansado de procurar, no meio das outras... Não vem!...
Foi, rio abaixo, com o outro... Foram p’r’os infernos!...
– Não foi, Primo Ribeiro. Não foram pelo rio... Foi trem-de-ferro
que levou...
– Não foi no rio, eu sei... No rio ninguém não anda... Só a
maleita é quem sobe e desce, olhando seus mosquitinhos e
pondo neles a benção... Mas, na estória... Como é mesmo a
estória, Primo? Como é?...
– O senhor bem que sabe, Primo... Tem paciência, que não é
bom variar...
– Mas, a estória, Primo!... Como é?... Conta outra vez...
– O senhor já sabe as palavras todas de cabeça... “Foi o moçobonito que apareceu, vestido com roupa de dia-de-domingo e
com a viola enfeitada de fitas... E chamou a moça
p’ra ir se fugir com ele”...
– Espera, Primo, elas estão passando... Vão umas atrás das
outras... Cada qual mais bonita... Mas eu não quero,
nenhuma!... Quero só ela... Luísa...
– Prima Luísa...
– Espera um pouco, deixa ver se eu vejo... Me ajuda, Primo!
Me ajuda a ver...
– Não é nada, Primo Ribeiro... Deixa disso!
– Não é mesmo não...
– Pois então?!
– Conta o resto da estória!...
– ...“Então, a moça, que não sabia que o moço bonito era o
capeta, ajuntou suas roupinhas melhores numa trouxa, e foi
com ele na canoa, descendo o rio...”

Graciliano Ramos, Vidas secas.

QUESTÃO 78
As declarações de Graciliano Ramos na Carta e o excerto do romance
permitem afirmar que a personagem Baleia, em Vidas secas,
representa
a) o conformismo dos sertanejos.
b) os anseios comunitários de justiça social.
c) os desejos incompatíveis com os de Fabiano.
d) a crença em uma vida sobrenatural.
e) o desdém por um mundo melhor.
Alternativa B
Resolução
a) Incorreta. Baleia não representa o conformismo dos sertanejos,
uma vez que deseja algo que não faz parte da sua realidade de
míngua e falta.
b) Correta. A personagem Baleia representa os anseios comunitários
de justiça social. Pode-se depreender tal representação por meio dos
excertos apresentados na questão. Na Carta de Graciliano Ramos, o
autor afirma que Baleia quer “exatamente o que todos nós
desejamos”, isto é, metaforicamente, “um mundo cheio de preás”. A
diferença, reforça, é que ele, assim como todas as pessoas, deseja
isso antes do “sono”, palavra que ele utiliza como metáfora para a
morte. Tal interpretação, de que a cachorra representa os anseios
comunitários de justiça, só é possível quando se analisa o excerto do
romance juntamente com o trecho apresentado da Carta.
c) Incorreta. A Carta de Graciliano expõe a compatibilidade entre o
desejo de Baleia e dos seres humanos ao frisar que “no fundo todos
somos como a minha cachorra Baleia e esperamos preás”. Dessa
forma, os desejos de Baleia e Fabiano seriam compatíveis.
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polifonia narrativa. Nesse conto, a fuga da esposa para longe do
marido mau também não pode ser associada ao tema da “moça
levada pelo capeta”.

QUESTÃO 80
A novela Sarapalha apresenta uma estória dentro de outra, por meio
da qual a personagem masculina da narrativa principal (Primo
Argemiro) alude a uma mulher da narrativa secundária (a moça levada
pelo capeta). O mesmo procedimento ocorre em

QUESTÃO 81
No texto de Sarapalha, constitui exemplo de personificação o seguinte
trecho:

a) Duelo, com Cassiano e Silivana.
b) Minha gente, com Ramiro e a filha de Emílio.
c) A volta do marido pródigo, com Lalino e Maria Rita.
d) O burrinho pedrês, com Raymundão e a namorada de Silvino.
e) A hora e vez de Augusto Matraga, com Ovídio e Dionóra.
Alternativa D
Resolução
a) Incorreta. No conto Duelo, o capiau Turíbio Todo flagra sua esposa
Silivana com o ex-militar Cassiano Gomes. Ainda que seja uma
narrativa sobre traição, nela não ocorre o procedimento da polifonia,
uma vez que ela é narrada em terceira pessoa — portanto, a voz é
unicamente do narrador.
b) Incorreta. Em Minha Gente, não se verifica o procedimento da
polifonia na narrativa do “quarteto amoroso” envolvendo o narrador,
sua prima Maria Irma (filha de tio Emílio), Ramiro e Armanda. Também
não se verifica o tema da “moça levada pelo capeta”, uma vez que a
narrativa se concentra na inteligência de Maria Irma que, habilmente,
evita os avanços de seu primo e o aproxima de sua amiga Armanda,
inicialmente comprometida com Ramiro. Ao final, os dois se casam e
Maria Irma e Ramiro tornam-se noivos.
c) Incorreta. Em A volta do marido pródigo, não se verifica o
procedimento da polifonia na narrativa sobre a relação de Lalino e
Maria Rita. O tema do rapto da donzela também não é abordado:
inicialmente, Lalino, seduzido pelo ideal de vida cheia de prazeres na
capital, abandona a esposa para viver no Rio de Janeiro.
Decepcionado com a vida na cidade grande, retorna à sua região e se
empenha para reconquistar a esposa.
d) Correta. No excerto apresentado, do conto Sarapalha, primo
Ribeiro, acometido pelas febres sazonais provocadas pela malária,
tem alucinações nas quais “mulheres vestidas de cor de água” passam
diante dele e lhe provocam angústia, uma vez que, dentre tais
imagens, ele não consegue distinguir sua esposa, Luísa. Logo em
seguida, os dois primos passam a rememorar o passado, quando
Luísa abandonou o marido e fugiu com um homem que havia passado
pelo vilarejo. Esse episódio marca profundamente tanto o Primo
Ribeiro como o Primo Argemiro, que nutria uma paixão secreta por
Luísa e, como uma forma de retomar e reelaborar essa experiência,
Ribeiro pede que Argemiro lhe conte uma “estória” de uma moça
bonita seduzida por um rapaz encantador, identificado como o capeta,
que a levou embora numa canoa pelo rio. Dessa forma, ocorre no
conto o procedimento narrativo da polifonia, isto é, da multiplicidade de
vozes, uma vez que é possível observar uma “história dentro da
história”, em que o personagem Argemiro torna-se o narrador de um
“causo” que simboliza o drama amoroso vivido por Ribeiro. Essa
mesma ocorrência pode ser identificada no conto O burrinho pedrês,
em que o personagem Raymundão também assume o papel de
narrador ao contar ao Major Saulo a história do triângulo amoroso em
que o vaqueiro Badú rouba a namorada de Silvino. Em suma, os dois
contos adotam o procedimento literário da polifonia, em que dois
personagens assumem a voz narrativa e contam um episódio a
respeito de um drama amoroso no qual uma mulher troca seu parceiro
por outro homem recém-chegado. Segue o trecho do conto em que
Raymundão conta a história:
— Converso na lei, Raymundão (...) Agora, tem essa história de
Silvino com o Badú... Você vê algum perigo dessa briga arruinar?
— Eu acho que não, seô Major. A raiva deles tinha de ter, mas tem
também de se esfriar... O Badú veio para a Fazenda faz só dois
meses, e tomou a namorada do Silvino... Silvino, em vez de fazer cara
para o outro lado, e dar ao desprezo, começou a pirraçar... Eu cá não
quero dar sentença, porque todos os dois têm razão e nenhum não
tem, também.
— E a moça, é bonita?
— Serve. Só que é meio caolha, seô Major. Mas, agora por último,
como o casamento já está marcado, o Badú só pensa nisso, e não
quer saber de briga nenhuma. (ROSA, G. O burrinho pedrês in Sagarana).
e) Incorreta. Em A hora e a vez de Augusto Matraga, Dionóra decide
abandonar seu marido Nhô Augusto, pois se ressentia de seu
desprezo e indiferença. No caminho de volta para a casa de seus pais,
ela se encontra com Ovídio Moura, que lhe propõe fugirem juntos para
poderem viver uma vida em comum. Esse episódio é narrado pelo
próprio narrador em terceira pessoa, não havendo, portanto, a

a) “No rio ninguém não anda” (L. 10).
b) “só a maleita é quem sobe e desce” (L. 10-11).
c) “O senhor já sabe as palavras todas de cabeça” (L. 17).
d) “e com a viola enfeitada de fitas” (L. 19).
e) “ajuntou suas roupinhas melhores numa trouxa” (L. 32).
Alternativa B
Resolução
Partindo-se do conceito de personificação — que consiste em uma
figura de linguagem na qual se atribuem qualidades, sentimentos e
ações próprias dos seres humanos a seres inanimados —, fica claro
que o trecho que apresenta essa figura de linguagem é o da
alternativa B. Nele, é atribuída a uma doença, a maleita (ou malária), a
ação de subir e descer o rio, próprias de um ser animado. Nas demais
alternativas, não há indícios de personificação.
QUESTÃO 82
Tendo como base o trecho “só a maleita é quem sobe e desce,
olhando seus mosquitinhos e pondo neles a benção...”, o termo em
destaque foi empregado ironicamente por aludir ao inseto.
a) causador da malária.
b) causador da febre amarela.
c) transmissor da doença de Chagas.
d) transmissor da malária.
e) transmissor da febre amarela.
Alternativa D
Resolução
A resposta da questão está totalmente ligada à compreensão
semântica da palavra “maleita”, um termo popular regional para a
malária, doença que acomete as duas personagens do conto
“Sarapalha”. Primo Ribeiro diz que somente a “maleita” é capaz de
subir e descer o rio. Ironicamente, Guimarães Rosa utiliza, nas
palavras da personagem, o termo “benção” para se referir ao mal
transmitido pelos “mosquitinhos”. Fica claro que os mosquitos não são
os causadores da doença, mas sim os transmissores, uma vez que a
“maleita” neles coloca a “benção”.
A malária, também conhecida como maleita ou paludismo, é uma
doença causada por protozoários do gênero Plasmodium que são
transmitidos pela picada do inseto do gênero Anopheles
popularmente conhecido por moquito-prego. De acordo com dados do
Ministério da Saúde¹, no Brasil, a malária está concentrada na região
amazônica, e de janeiro a setembro de 2016 foram detectados mais
de 80 mil novos casos. Após inoculado no homem através da picada
da fêmea do mosquito, o protozoário se aloja no fígado e,
posteriormente, nos glóbulos vermelhos, tipo celular dentro do qual se
reproduz de forma assexuada, o que acarreta na ruptura de tais tipos
celulares. Como consequência, o organismo acometido apresenta
episódios de febre regulares, geralmente com intervalos de 48 ou 72
horas, podendo levar o indivíduo à óbito.
¹http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10933&Itemid=64
6 – Acesso em 27/11/2017

a) Incorreta. O inseto não é o causador da malária, mas sim, o vetor
no qual ocorre parte do ciclo reprodutivo do protozoário.
b) Incorreta. A febre amarela não é sinônimo de maleita, além disso,
é uma doença causada por vírus e transmitida pela picada da fêmea
de insetos como Aedes aegypti e Haemagogus.
c) Incorreta. Maleita não é sinônimo de doença de Chagas. Esta
doença é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida
pelo inseto conhecido como barbeiro ou chupança (Triatoma).
d) Correta. Maleita é sinônimo de malária e é transmitida pelo inseto
ao qual o texto fez alusão.
e) Incorreta. Febre amarela não é sinônimo de maleita, como já citado
anteriormente.
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TEXTO PARA AS QUESTÕES 83 E 84

QUESTÃO 84
Considere o tipo de relação estabelecida pela preposição “para” nos
seguintes trechos do poema:

Os bens e o sangue
VIII

I. “ó inapto para as cavalhadas e os trabalhos brutais”.
II. “Ó tal como quiséramos para tristeza nossa e consumação das
eras”.
III. “para o fim de tudo que foi grande”.
IV. “para melhor servir-nos”.

(...)
Ó filho pobre, e descorçoado*, e finito
ó inapto para as cavalhadas e os trabalhos brutais
com a faca, o formão, o couro... Ó tal como quiséramos
para tristeza nossa e consumação das eras,
para o fim de tudo que foi grande!
Ó desejado,
ó poeta de uma poesia que se furta e se expande
à maneira de um lago de pez** e resíduos letais...
És nosso fim natural e somos teu adubo,
tua explicação e tua mais singela virtude...
Pois carecia que um de nós nos recusasse
para melhor servir-nos. Face a face
te contemplamos, e é teu esse primeiro
e úmido beijo em nossa boca de barro e de sarro.

A preposição “para” introduz uma oração com ideia de finalidade
apenas em
a) I.
b) I e II.
c) III.
d) III e IV.
e) IV.
Alternativa E
Resolução
O enunciado da questão apresenta dois comandos específicos sobre a
preposição “para”: ela deve introduzir uma oração e expressar ideia de
finalidade. Tendo especificamente em mente a segunda exigência, vêse que não atendem ao enunciado as proposições I, II e III, afinal, em
todas elas, “para” (ainda que assuma sentido de finalidade) é seguida
de sintagmas nominais. São eles, respectivamente: “as cavalhadas e
os trabalhos brutais”; “tristeza nossa e consumação das eras”; e “o fim
de tudo que foi grande”. Assim, é somente na alternativa IV que as
duas partes do comando são plenamente contempladas, pois, além de
assumir o sentido de finalidade, a preposição introduz uma oração
subordinada adverbial final reduzida de infinitivo (“melhor servir-nos”).

Carlos Drummond de Andrade, Claro enigma.
* “descorçoado”: assim como “desacorçoado”, é uma variante de uso popular da palavra
“desacoroçoado”, que significa “desanimado”.
** “pez”: piche.

QUESTÃO 83
Considere as seguintes afirmações:
I. Os familiares, que falam no poema, ironizam a condição frágil do
poeta.
II. O passado é uma maldição da qual o poeta, como revela o título do
poema, não consegue se desvencilhar.
III. O trecho “o fim de tudo que foi grande” remete à ruína das
oligarquias, das quais Drummond é tributário.
IV. A imagem de uma “poesia que se furta e se expande/à maneira de
um lago de pez e resíduos letais...” sintetiza o pessimismo dos
poemas de Claro enigma.
Estão corretas:
a) I e II, apenas.
b) I, II e III, apenas.
c) II e IV, apenas
d) I, III e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.
Alternativa E
Resolução
Para considerar corretamente as afirmações apresentadas pela
questão, o candidato deveria conhecer a gênese de Claro enigma,
assim como a maneira como Drummond trata dos temas ligados ao
seu passado, sobretudo a família. Dessa forma, todas as afirmações
podem ser consideradas corretas, como a breve análise a seguir
expõe:
I. Correta. A ironia em relação à condição do poeta está logo nos
primeiros versos do poema: “Ó filho pobre, e desacorçoado, e finito/ ó
inapto para as cavalhadas e os trabalhos brutais/ com a faca, o formão
e o couro...”. O eu lírico alude a um provável discurso da família, que o
enxerga como quem não conseguiu ser o que ela desejava que ele
fosse.
II. Correta. Um dos temas recorrentes na poesia de Drummond é o
tema da Família. A relação do poeta com o seu passado, representado
pela terra natal e pela família, é uma relação tensa, diretamente ligada
a seu presente. Considerando a frequência com a qual o poeta trata
do tema da família em sua trajetória poética, e a tensão que dá o tom
desses poemas, é possível afirmar que ele não consegue se
desvencilhar de seu passado. O poema em questão faz parte da
quarta parte de Claro enigma, denominada “Selo de Minas”, que reúne
textos semelhantes tematicamente, referentes aos temas já citados.
III. Correta. Drummond também utiliza frequentemente a referência à
origem oligárquica de sua família, como também à sua decadência
social e econômica. O verso “o fim de tudo que foi grande” remete
diretamente à ruína das oligarquias, que já havia sido exposta em
outros de seus famosos poemas, dos quais podemos citar
“Confidência do Itabirano”.
IV. Correta. O tom pessimista e de desilusão é constante nos poemas
presentes em Claro enigma, obra que apresenta um Drummond que
interroga frequentemente a razão da sua poesia e seu papel enquanto
poeta. Presente de maneira mais profunda na primeira parte da obra,
o questionamento do papel do poeta e da poesia aparece também em
outras seções do livro. Ao considerar que a sua poesia se expande
como “um lago de pez e resíduos letais”, Drummond sintetiza o
pessimismo constante em muitos outros poemas da obra.

QUESTÃO 85
Examine a propaganda.

www.combustivellegal.com.br
Por ser empregado tanto na linguagem formal quanto na linguagem
informal, o termo “legal” pode ser lido, no contexto da propaganda,
respectivamente, nos seguintes sentidos:
a) lícito e bom.
b) aceito e regulado.
c) requintado e excepcional.
d) viável e interessante.
e) jurídico e autorizado.
Resolução
40

Alternativa A

O ELITE RESOLVE FUVEST 2018 - 1ª FASE
O anúncio explora a polissemia da palavra “legal”, que, de acordo com
o dicionário Houaiss e em conformidade com o enunciado da questão,
circula tanto em situações formais quanto em informais:
1 relativo à lei jurídica; conforme a, estabelecido, regulado, definido,
sancionado por ou que resulta de lei
2 brasileirismo, informal. em ordem, sem problemas; bem, certo,
regularizado
Assim, pode-se dizer que a análise do texto que compõe o anúncio
publicitário deixa claro o foco na questão dos crimes de sonegação e
adulteração, evidenciando a ilicitude da prática de calote, que é
adotada por alguns empresários. Ao mesmo tempo, na expressão
inicial “combustível legal”, recorre-se também ao emprego informal,
não técnico, do termo, que licencia o entendimento de que o
combustível é bom, confiável e não gera quaisquer problemas ao
veículo.
Assim, tanto pelo contexto jurídico do anúncio quanto pelo seu
emprego coloquial, “legal” assume tanto o sentido de algo lícito quanto
de algo bom.

b) Incorreta. A importância da estátua da rainha Vitória não se dá pelo
fato de ela ter sobrevivido à intempéries ao longo dos anos, e sim por
ter sido danificada. O primeiro parágrafo menciona intempéries a que
estátuas em geral são expostas, como birds dropping (cocô de
passarinhos) e political winds (ventos fortes), mas não está
mencionando especificamente a rainha Vitória.
c) Incorreta. A estátua da rainha Vitória não pertence a um grupo de
réplicas idênticas, aliás, no texto não encontramos nenhuma menção a
réplicas, apesar de existirem 29 estátuas da rainha.
d) Incorreta. A importância da estátua da rainha Vitória não se dá pelo
fato de ela ser a primeira a retratar uma autoridade feminina, mesmo
porque o texto não diz se ela foi a primeira estátua a retratar uma
autoridade feminina.
e) Correta. O grau de importância atribuído à estátua da rainha
Vitória, em Quebec, reside no fato de a escultura ter sofrido danos em
sua estrutura, como podemos ver neste trecho final do terceiro
parágrafo: “The fact it´s damaged is what makes it so important.” (O
fato de que ela está danificada é o que faz ela ser tão importante.)

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 86 A 88

QUESTÃO 87
No texto, a figura da rainha Vitória é associada ao conceito de
a) firmeza.
b) eloquência.
c) longevidade.
d) beleza.
e) maternidade.
Alternativa A
Resolução
a) Correta. A figura da rainha Vitória é associada ao conceito de
firmeza como podemos ver neste trecho do início do segundo
parágrafo: “Just ask Queen Victoria, whose rounded frame perches
atop hundred of plinths across the Commonwealth, with an air of
solemn, servere solidity.” (Apenas pergunte à rainha Vitória, cuja
escultura arredondada (rounded frame) se assenta (perches) em cima
de centenas de pedestais (plinths) por toda a comunidade
(commonwealth), com um ar solene de uma severa solidez (solemn,
severe solidity).
b) Incorreta. A figura da rainha Vitória não é associada ao conceito de
eloquência (eloquence), como vimos no trecho acima.
c) Incorreta. A figura da rainha Vitória não é associada ao conceito de
longevidade (longevity), como vimos na alternativa A.
d) Incorreta. A figura da rainha Vitória não é associada ao conceito de
beleza (beauty), como vimos na alternativa A.
e) Incorreta. A figura da rainha Vitória não é associada ao conceito de
maternidade (motherhood), como vimos na alternativa A.

It’s a perilous time to be a statue. Not that it has ever been a
particularly secure occupation, exposed as statues are to the elements,
bird droppings and political winds.
Just ask Queen Victoria, whose rounded frame perches atop
hundreds of plinths across the Commonwealth, with an air of solemn,
severe solidity. But in 1963 in Quebec, members of a separatist
paramilitary group stuck dynamite under the dress of her local statue. It
exploded with a force so great that her head was found 100 yards
away.
Today, the head is on display in a museum,with her body
preserved in a room some miles away. The art historian Vincent
Giguère said that “the fact it’s damaged is what makes it so important.”
There’s another reason to conserve the beheaded Victoria.
Statues of women, standing alone and demanding attention in a public
space, are extremely rare.
To be made a statue, a woman had to be a naked muse,
royalty or the mother of God. Or occasionally, an icon of war, justice or
virtue: Boadicea in her chariot in London, the Statue of Liberty in New
York.
Still, of 925 public statues in Britain, only 158 are women
standing on their own. Of those, 110 are allegorical or mythical,
and 29 are of Queen Victoria.

QUESTÃO 88
No texto, a referência ao número de estátuas expostas em espaços
públicos na Grã-Bretanha indica
a) ênfase em personalidades alegóricas.
b) escassez de monumentos do gênero feminino.
c) desapreço por esculturas de corpo inteiro.
d) falta de espaço em museus para peças de grande porte.
e) preferência por figuras de destaque em batalhas.
Alternativa B
Resolução
a) Incorreto. Das 925 estátuas da Inglaterra, apenas 158 referem-se
às mulheres e, destas, somente 110 são alegóricas ou míticas. Dessa
forma, não podemos dizer que há ênfase em personalidades
alegóricas. (Still, of 925 public statues in Britain, only 158 are women
standing on their own. Of those, 110 allegorical or mythical, and 29 are
of Queen Victoria.)
b) Correto. O texto afirma que estátuas de mulheres sozinhas e
chamando atenção em espaços públicos são extremamente raras.
(Statues of women, standing alone and demanding attention in a public
space, are extremely rare.)
c) Incorreto. Em nenhum lugar é mencionado desapreço por
esculturas de corpo inteiro.
d) Incorreto. O texto apenas menciona que a cabeça está em
exposição em um museu e o corpo está preservado milhas distante de
lá e que o fato de estar danificado é o que a torna tão importante, mas
não menciona falta de espaço. (Today, the head is on display in a
museum, with her body preserved in a room some miles away. The art
historian Vincent Giguère said “the fact it’s damaged is what makes it
so important.”)
e) Incorreto. O texto afirma que ocasionalmente há uma estátua de
um ícone de guerra (Or occasionally, an icon of war), mas não afirma
haver uma preferência por figuras de destaque em batalhas.

Julia Baird, The New York Times. September 4, 2017. Adaptado.

QUESTÃO 86
Conforme o texto, o grau de importância atribuído à estátua da rainha
Vitória, em Québec, reside no fato de a escultura
a) estar em processo de restauração.
b) ter sobrevivido às intempéries ao longo dos anos.
c) pertencer a um grupo de réplicas idênticas.
d) ser a primeira a retratar uma autoridade feminina.
e) ter sofrido danos em sua estrutura.
Alternativa E
Resolução
a) Incorreta. O grau de importância atribuído à estátua da rainha
Vitória, em Quebec, não reside no fato de a escultura estar em
processo de restauração, aliás, após o atentado que sofreu em 1963,
quando membros do estado separatista prenderam dinamite sob seu
vestido e causou uma explosão tão grande que sua cabeça foi
encontrada a cem jardas de distância, não houve uma restauração
como podemos ver neste trecho do terceiro parágrafo. “Today, the the
head is on display in a museum, with her body preserved in a room
some miles away.” (Hoje, a cabeça está em exposição em um useu,
com seu corpo preservado em uma sala a algumas milhas de
distância.)
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Segundo o texto, a execução de um algoritmo consiste em um
processo que

QUESTÃO 89
Algorithms are everywhere. They play the stockmarket, decide
whether you can have a mortgage and may one day drive your car for
you. They search the internet when commanded, stick carefully chosen
advertisements into the sites you visit and decide what prices to show
you in online shops. (…) But what exactly are algorithms, and what
makes them so powerful?
An algorithm is, essentially, a brainless way of doing clever
things. It is a set of precise steps that need no great mental effort to
follow but which, if obeyed exactly and mechanically, will lead to some
desirable outcome. Long division and column addition are examples
that everyone is familiar with — if you follow the procedure, you are
guaranteed to get the right answer. So is the strategy, rediscovered
thousands of times every year by schoolchildren bored with learning
mathematical algorithms, for playing a perfect game of noughts and
crosses. The brainlessness is key: each step should be as simple and
as free from ambiguity as possible. Cooking recipes and driving
directions are algorithms of a sort. But instructions like “stew the meat
until tender” or “it’s a few miles down the road” are too vague to follow
without at least some interpretation.
(…)

a) prevê a memorização de tabela se fórmulas.
b) envolve mecanismos de seleção e detecção de erros.
c) se apoia em um número infinito de etapas.
d) é incompatível com análises subjetivas e imprecisas.
e) alterna níveis altos e baixos de esforço intelectual.
Alternativa D
Resolução
a) Incorreto. O texto afirma que um algoritmo é, essencialmente, uma
maneira acéfala de fazer coisas inteligentes. (An algorithm is,
essentially, a brainless way of doing clever things.) Não envolvendo,
portanto, memorização de tabelas e fórmulas.
b) Incorreto. No texto é dito que algoritmo é um conjunto de passos
precisos que não necessitam de nenhum grande esforço mental para
ser seguido. (It is a set of precise steps that need no great mental
effort to follow). Não envolve, portanto, seleção e detecção de erros.
c) Incorreto. O texto cita que há um número preciso de etapas e não
um número infinito de etapas. (It is a set of precise steps).
d) Correto. O texto afirma que cada passo deve ser tão simples e tão
livre de ambiguidades quanto possível (each step should be as simple
and as free from ambiguity as possible.) indicando assim que é
incompatível com análises subjetivas e imprecisas.
e) Incorreto. Em nenhum lugar do texto é mencionado sobre
alternância de níveis altos e baixos de esforço intelectual.

The Economist, August 30, 2017.

No texto, um exemplo associado ao fato de algoritmos estarem por
toda parte é
a) o cartão de crédito.
b) o livre mercado.
c) a dieta.
d) o jogo de xadrez.
e) o comércio eletrônico.
Alternativa E
Resolução
No primeiro parágrafo temos: Algorithms are everywhere. They play
the stockmarket, decide whether you can have a mortgage and may
one day drive your car for you. They search the internet when
commanded, stick carefully chosen advertisements into the sites you
visit and decide what prices to show you in online shops.)
Algoritmos estão em toda parte.
Traduzindo: Algoritmos estão em todos os lugares. Eles atuam no
mercado de ações, decidem se você pode ter uma hipoteca e
podem, um dia, conduzir seu carro para você. Eles pesquisam na
internet quando comandados, colocam anúncios cuidadosamente
escolhidos nos sites que você visita e decidem quais preços mostrar a
você para em lojas eletrônicas.
a) Incorreto. O cartão de crédito (credit card) não é mencionado como
um exemplo associado ao algoritmo.
b) Incorreto. O livre mercado (free Market) também não é
mencionado com um exemplo associado ao algoritmo.
c) Incorreto. A dieta (diet) não é mencionada no texto como sendo um
exemplo associado ao algoritmo.
d) Incorreto. O jogo de xadrez (chess) também não está relacionado
ao algoritmo.
e) Correto. O comércio eletrônico (online shops) é mencionado no
final do primeiro parágrafo (... decide what prices to show you in
online shops.)
QUESTÃO 90
Algorithms are everywhere. They play the stockmarket, decide
whether you can have a mortgage and may one day drive your car for
you. They search the internet when commanded, stick carefully chosen
advertisements into the sites you visit and decide what prices to show
you in online shops. (…) But what exactly are algorithms, and what
makes them so powerful?
An algorithm is, essentially, a brainless way of doing clever
things. It is a set of precise steps that need no great mental effort to
follow but which, if obeyed exactly and mechanically, will lead to some
desirable outcome. Long division and column addition are examples
that everyone is familiarwith —if you follow the procedure, you are
guaranteed to get the right answer. So is the strategy, rediscovered
thousands of times every year by schoolchildren bored with learning
mathematical algorithms, for playing a perfect game of noughts and
crosses. The brainlessness is key: each step should be as simple and
as free from ambiguity as possible. Cooking recipes and driving
directions are algorithms of a sort. But instructions like “stew the meat
until tender” or “it’s a few miles down the road” are too vague to follow
without at least some interpretation.
(…)
The Economist, August 30, 2017.

42

O ELITE RESOLVE FUVEST 2018 - 1ª FASE

EQUIPE DESTA RESOLUÇÃO
Biologia
Aline Roberta Bariani Marcelino
Marcelo Fernando Nogueira de Castro
Victor Toni Lourenço

Física
Danilo José de Lima
Michel Benite Rossi
Rodrigo Araújo

Geografia
Cassiano Henrique Santana
José Luís Dias Lobato
Rodrigo Sigoli Ferro

História
André Gustavo Bengtson
Eduardo Aparicio Baez Ojeda
Lucas Rosa Pereira
Roberta Marcelino Veloso

Inglês
Kanu Kiran Deva
Simone Buralli Rezende

Matemática
André Luigi da Silva
Bianca Fujita Castilho
Thais de Almeida Guizellini

Português
Aislan Camargo Maciera
Bruna Sanchez Moreno
Mariana Perigrino
Mateus Bego Bueno

Química
Bruno José dos Santos
Renan Pimentel de Souza
Tathiana de Almeida Guizellini Baruffaldi

Digitação e Diagramação
Thiago Cavalcanti
Thomaz Albreck

Revisão e Publicação
Bruna Sanchez Moreno
Danilo José de Lima
Roberta Marcelino Veloso
Daniel Simões Santos Cecílio
Felipe Eboli Sotorilli
Simone Buralli Rezende

43

