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O ELITE RESOLVE FUVEST 2018 - 2ª FASE – CONHECIMENTOS GERAIS
PROVA GERAL

QUESTÃO 03
O fogo é uma reação em cadeia que libera calor e luz. Três de seus
componentes fundamentais são combustível, comburente (geralmente
o O2 atmosférico), que são os reagentes, e calor, que faz os reagentes

QUESTÃO 01

alcançarem a energia de ativação necessária para a ocorrência da
reação. Retirando-se um desses três componentes, o fogo é extinto.
Para combater princípios de incêndio em ambientes domésticos e
comerciais, são utilizados extintores de incêndio, equipamentos que
contêm agentes extintores, isto é, substâncias ou misturas
pressurizadas que retiram pelo menos um dos componentes
fundamentais do fogo, extinguindo-o.
Três dos agentes extintores mais comuns são água, bicarbonato de
sódio e dióxido de carbono.
a) Em qual dos três componentes do fogo (combustível, comburente
ou calor) agem, respectivamente, a água pressurizada e o dióxido de
carbono pressurizado, de forma a extingui-lo? Justifique.
b) A descarga inadvertida do extintor contendo dióxido de carbono
pressurizado em um ambiente pequeno e confinado constitui um risco
à saúde das pessoas que estejam nesse ambiente. Explique o motivo.
c) O agente extintor bicarbonato de sódio (NaHCO3) sofre, nas
temperaturas do fogo, decomposição térmica total formando um gás.
Escreva a equação química balanceada que representa
Resolução
a) A água pressurizada é responsável por resfriar o sistema, retirando
o calor gerado na reação de combustão necessário para atingir a
energia de ativação para a reação ocorrer. Já o de dióxido de carbono
(ou gás carbônico) diminui o contato da reação com o gás oxigênio do
ar atmosférico (comburente), extinguindo o fogo.
b) A descarga de um extintor de dióxido de carbono ( CO2 ) num

Levando em consideração que o texto busca caracterizar dois tipos de
personagens encontradas nas obras de ficção, responda em
português:
a) Como o texto caracteriza a personagem estática?
b) O que torna atraente a personagem dinâmica?
Resolução
a) O texto caracteriza a personagem estática como alguém que
quando diante de conflitos ou em novos ambientes não mudam ou
evoluem (When faced with conflict or new environments, static
characters do not change or evolve).
Além disso eles são naturalmente agradáveis por isso eles não
precisam mudar para as pessoas adorá-las.
b) O que torna atraente (likeable) a personagem dinâmica são os
conflitos vividos e as transformações sofridas durante acontecimentos
da vida, além disso, suas falhas/imperfeições (flaws) os tornam
interessantes.

ambiente pequeno faria com que uma pessoa inalasse o ar com uma
alta concentração desse gás. O dióxido de carbono participa de um
equilíbrio importante no plasma sanguíneo:
CO2( g )

CO2( aq )  H2O(

)

H(aq )  HCO3( aq )

Um aumento na concentração de CO2 faz os equilíbrios anteriores se
deslocarem para direita, aumentando a concentração de
H  (diminuição de pH) no sangue, causando uma acidose.
Além disso, pode causar a falta de gás oxigênio na respiração,
originando uma asfixia.

QUESTÃO 02

Obs: O dióxido de carbono é um asfixiante com efeitos devido à falta
de oxigênio. Ele também é ativo fisiologicamente afetando a circulação
e a respiração. Em concentrações de 2 a 3% ocorrem sintomas de
asfixia, sonolência e vertigem; de 3 a 5% causa respiração acelerada,
dor de cabeça e ardência do nariz e garganta; até 15% causa dor de
cabeça, excitação, excesso de salivação, náuseas, vômito e perda da
consciência. Em concentrações mais altas, causa rápida insuficiência
circulatória, podendo levar a coma e morte.
Fonte: http://cloud.cnpgc.embrapa.br/wpcontent/igu/fispq/laboratorios/Dioxido%20de%20carbono.pdf

Com base nas informações do texto, atenda ao que se pede, redigindo
em português.
a) Cite um benefício do cultivo de algodão orgânico para o meio
ambiente. Justifique sua resposta.
b) Explique a relação de fazendeiros produtores de algodão orgânico
com a comercialização do produto.
Resolução
a) Qualquer uma das respostas a seguir está de acordo com o que se
pede no item “a”:
Benefício-1: A produção de algodão orgânico utiliza menos recursos
energéticos e o solo orgânico saudável armazena mais carbono
resultando na diminuição da emissão de gases estufa em noventa e
quatro por cento.
Benefício-2: Fazendas orgânicas preservam recursos hídricos porque
utilizam melhor a água e o solo é mais resistente às condições de
seca.
b) Os fazendeiros produtores de algodão orgânico ao utilizar o
princípio de comércio justo (fair trade principles) recebem um preço
justo pelo que produzem e evitam de serem enganados pelo
intermediário (middleman).

c) A equação balanceada que representa a decomposição térmica do
NaHCO3 é:

2NaHCO3(s ) 
Na 2CO3(s )  H2O( g )  CO2( g )

QUESTÃO 04
Em navios porta-aviões, é comum o uso de catapultas para lançar os
aviões das curtas pistas de decolagem. Um dos possíveis
mecanismos de funcionamento dessas catapultas utiliza vapor de
água aquecido a 500 K para pressurizar um pistão cilíndrico de 60 cm
de diâmetro e 3 m de comprimento, cujo êmbolo é ligado à aeronave.
Após a pressão do pistão atingir o valor necessário, o êmbolo é solto
de sua posição inicial e o gás expande rapidamente até sua pressão
se igualar à pressão atmosférica (1 atm). Nesse processo, o êmbolo é
empurrado, e o comprimento do cilindro é expandido para 90 m,
impulsionando a aeronave a ele acoplada. Esse processo dura menos
de 2 segundos, permitindo que a temperatura seja considerada
constante durante a expansão.
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Note e adote:
Constante universal dos gases: R  8  105 atm m3mol 1k 1 ;
π = 3;
Massas molares:
H2O ..... 18 g/mol
N2 ..... 28 g/mol

QUESTÃO 05
No plano cartesiano real, considere o triângulo ABC, em que
A   5,0  , B   8,0 , C   5,5 , e a reta de equação y  x ,
0    1 . Seja f () a área do trapézio ABED, em que D é a
intersecção da reta y  x com a reta de equação x  5 , e o

segmento DE é paralelo ao eixo Ox .
a) Calcule qual é a pressão inicial do vapor de água utilizado nesse
lançamento.
b) Caso o vapor de água fosse substituído por igual massa de
nitrogênio, nas mesmas condições, o lançamento seria bem sucedido?
Justifique.
Resolução
a) A partir das informações do enunciado, temos:

y

C

y  x

Situação inicial:
dcilindro
0,6m

 rcilindro 
 0,3 m.
2
2
hcilindro  3 m

rcilindro

D

E

Vi  cilindro    r 2  h  Vi  cilindro  3  (0,3 m)2  3 m  Vi  cilindro  0,81m3

O
Situação Final:
rcilindro  0,3 m

A

B

x

a) Encontre o comprimento do segmento DE em função de .
b) Expresse f () e esboce o gráfico da função f.

hcilindro  90 m
Vcilindro  3  (0,3 m)2  90 m 

Página de respostas:

Vf  cilindro  24,3m3

f ()

Como a transformação ocorre em temperatura constante (isotérmica)
até que a pressão interna se iguale a pressão atmosférica (1 atm),
pela lei de Boyle, temos
Pi .Vi  Pf .Vf

em que Vi e Vf foram calculados anteriormente e Pf é igual a 1 atm:
Pi  Vi  Pf  Vf  Pi  0,81  1 24,3 
Pi  30 atm
m
e sabendo que a massa de N2 é igual a de
M
H2O, temos, pela equação de Clapeyron:

b) Sabendo que n 


Resolução
a) O ponto D tem abscissa xD  5 e, como pertence à reta de

PH2O  V  nH2O  R  T (I )
PN2  V  nN2  R  T

equação y  x , tem ordenada dada por y D  5 .
Observamos agora que os triângulos DEC e ABC são semelhantes,
pelo critério ângulo-ângulo (AA~), uma vez que ambos são retângulos

(II )

Dividindo a primeira equação pela segunda, temos:
m
PH2O  V
nH2O  R  T
PH2O MH 2O
PH O
MN2



 2 

PN2
PN2
MH O
PN2  V
nN2  R  T
m
2
MN2
PH2O
PN2



e têm o ângulo ACB em comum. Assim:
y  yD
DE DC
DE
DE
5  5


 C



AB AC
xB  x A y C  y A
85 50

28
9
 PN2 
 PH2O  0,64  PH 2O
18
14

DE 

Pode-se concluir que, como a pressão gerada pela mesma massa de
gás N2 é menor, o lançamento não seria bem sucedido.

3  5  1   
5

 DE  3  3

b) No trapézio ABED, como AD é perpendicular às bases AB e DE ,
segue que a altura do trapézio será dada pelo comprimento AD.
Portanto, a área do trapézio, f () , é dada por:

Obs: Uma outra resolução possível seria relacionar que, se
PV
.  nRT , então o número de mols e a pressão são diretamente
m
proporcionais. Por outro lado, se n 
, para uma massa fixa de gás,
M
como é o caso em questão, o número de mols é inversamente
proporcional à massa molar. Desta forma, como a substância N2 tem
massa molar maior (28 g.mol-1) que a de H2O (18 g.mol-1), podemos
esperar que uma massa fixa das duas espécies levaria a um número
de mols de N2 menor, o que implica em uma pressão menor gerada
por este gás nas mesmas condições e, portanto, que o lançamento
não seria bem sucedido.

f () 

 AB  DE   AD   3  3  3    5 

f () 

2

2

15
15
    2      2  15
2
2

Tal função quadrática terá como gráfico correspondente uma parábola
de concavidade voltada para baixo. Da forma fatorada, temos que as
raízes são 0 e 2. A abscissa do vértice será dada por:
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V  

n  2
 1 1
2
2
An  
l    l .
 2n 
2 n

15
 1,
 15 
2 
 2 

b) Caso a corda possa deslizar por todo o perímetro da cerca, a área
de pasto será uma sequência de quadrados (de lado l) e setores
circulares (de raio igual a l) intercalados, como mostramos na figura a
seguir para o caso do pentágono (estamos usando o caso particular
do pentágono apenas como ilustração):

enquanto a ordenada do vértice é dada por:
f  V   

15 2
15
.
 1  15  1 
2
2

Impondo a restrição 0    1, segue que o gráfico pedido é:
f ()

7,5

Sendo n a medida do ângulo interno do polígono regular de n lados,
como usado na resolução do item (a), o ângulo central de cada um
desses setores circulares terá medida n dado por:

0

1

2


n  360  2  90  n 

QUESTÃO 06
Uma cerca tem formato de um polígono regular de n lados, cada lado
com comprimento l. A égua Estrela pasta amarrada à cerca por uma
corda, também de comprimento l, no exterior da região delimitada pelo
polígono. Calcule a área disponível para pasto supondo que:
a) a extremidade da corda presa à cerca está fixada num dos vértices
do polígono;
b) a extremidade da corda pudesse deslizar livremente ao longo de
todo o perímetro da cerca.
Resolução
a) Considerando que a corda está presa a um dos vértices do
polígono, a área An disponível de pasto para a égua Estrela é igual à

n

n

 n  2  180  360 .
n

n

Portanto, a área An ' de pasto, nesse caso, será igual a:
 360

n    l 2   A '  (n  )  l 2
An '  n  l 2  n  
n
 360




área de um setor circular de raio l e ângulo central 360  n , onde
n é a medida do ângulo interno do polígono regular de n lados, que é

dada por:

QUESTÃO 07
Em um torneio de xadrez, há 2n participantes.
a) Na primeira rodada, há n jogos. Calcule, em função de n, o número
de possibilidades para se fazer o emparceiramento da primeira
rodada, sem levar em conta a cor das peças.
b) Suponha que 12 jogadores participem do torneio, dos quais 6 sejam
homens e 6 sejam mulheres. Qual é a probabilidade de que, na
primeira rodada, só haja confrontos entre jogadores do mesmo sexo?
Resolução
a) Uma vez que não é levado em conta a cor das peças que ficará
2
com cada jogador, a primeira dupla é escolhida de C2n
maneiras, a

 n  2  180 .
S
n  n 
n
n
No desenho abaixo, exemplificamos o caso do hexágono.

An
l
n

180 

l

segunda de C22n  2 maneiras, e assim por diante, até a última dupla,
que é escolhida de uma única maneira ( C22 ). Porém, ao contabilizar o
total de emparceiramentos possíveis, não devemos levar em
consideração a ordem na qual as duplas são escolhidas, ou seja,
devemos descontar as n! permutações dos n jogos. Sendo assim, o
total de possibilidades é:

Portanto, a área de pasto é:

C22n  C22n  2  ...  C22

n!

n 
 360  n 

2
2
An  
    l  1
l 
 360 
 360 

2n  (2n  1) (2n  2)  (2n  3)

 ...  2  1 (2n )!
2
2
2 
n!
2n  n !

b) Utilizando a formula deduzida no item anterior para n  3 , temos:


 n  2  180 


  n  2 
2
n
1 
    l 2  1 

    l 
360
2
n





6!
 15 .
23  3!

Portanto, há 15 maneiras de se formar três confrontos entre as 6
mulheres bem como 15 maneiras de formar três confrontos entre os 6
3
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homens. Logo, o total de possibilidades em que a primeira rodada
contenha confrontos somente entre jogadores do mesmo sexo é:

dos impedimentos ao tráfico, os ideais abolicionistas também
ganhavam espaço na sociedade brasileira, especialmente após a
Guerra do Paraguai (1864-1870), resultando no gradativo
enfraquecimento da escravidão com a implementação de leis como a
Lei do Ventre-Livre (1871). Diante desse quadro, vale destacar
também a aproximação dos cafeicultores com o Partido Republicano,
na medida em que consideravam a Monarquia cada vez mais uma
instituição retrógrada e inapta para lidar com as questões urgentes do
país. Nesse sentido, a criação da SPI demonstra o protagonismo e a
iniciativa dos cafeicultores ao organizarem a estrutura necessária para
o recebimento dos imigrantes no contexto do iminente fim da
escravidão e crise monárquica.

15  15  225 .

Por outro lado, o total de possibilidades de definir os confrontos da
primeira rodada é:
12!
 10395 .
26  6!

Portanto, como todos os emparceiramentos possíveis da primeira
rodada possuem a mesma probabilidade de serem sorteados, temos:
P

225
5
.
 P
10395
231

QUESTÃO 09
Leia os textos e, em seguida, atenda ao que se pede.

QUESTÃO 08
Este mapa da Província de São Paulo foi elaborado em 1886, sob
encomenda da Sociedade Promotora da Imigração (SPI).

Queridos amigos, conhecidos e estranhos, meus conterrâneos
queridos e toda a humanidade: Em poucos minutos possivelmente
uma nave espacial irá me levar para o espaço sideral. O que posso
dizer lhes sobre estes últimos minutos? Toda a minha vida parece se
condensar neste momento único e belo. Tudo que eu fiz e vivi foi para
isso!
Yuri Gagarin. Cosmonauta russo da primeira missão tripulada da História, a bordo da Vostok 1,
lançada no dia 12 de abril de 1961.

Ground Control to Major Tom
Your circuit’s dead, there’s something wrong
Can you hear me, Major Tom?
Can you hear me, Major Tom?
Can you hear me, Major Tom?
Can you...
Here I am floating ‘round my tin can
Far above the Moon
Planet Earth is blue
And there is nothing I can do
“Space Oddity”, David Bowie. LP Space Oddity, 1969.

a) Indique a que conquista cada um dos autores se refere e seu
significado simbólico no contexto internacional da época.
b) Explique de que maneira cada um dos textos representa a tensão
política e os conflitos internacionais dos anos 1960.
Resolução
A corrida espacial foi uma das diversas competições existentes entre
as superpotências na Guerra Fria. A almejada supremacia tecnológica
e as grandes conquistas espaciais tinham profunda repercussão social
e atendiam a um interesse propagandístico tanto dos Estados Unidos
como da União Soviética, servindo também como base para
justificativa de uma análoga superioridade ideológica.
a) O documento de Yuri Gagarin se refere ao primeiro lançamento
com sucesso de um ser humano em órbita, em 1961, realizado pela
União Soviética. O impacto da conquista soviética foi imediata e
repercutiu em manchetes de todo o mundo, levando Yuri Gagarin, até
então um desconhecido piloto de testes à fama internacional. O feito
teve um uso propagandístico intenso pelo regime soviético, sendo que
Nikita Kruschev, então líder da URSS, condecorou o cosmonauta
como Herói da União Soviética e comparou o feito de Gagarin ao feito
de Cristóvão Colombo de 1492. Nos Estados Unidos, o feito aumentou
a pressão do governo para com seu projeto espacial, levando ao
presidente Kennedy enviar um memorando para o Vice-Presidente
sondando sobre possíveis programas espaciais de grande impacto em
que os Estados Unidos pudessem “vencer”. Tal interesse de Kennedy
levou ao discurso do presidente americano em 12 de setembro de
1962 na qual estabeleceu a meta de lançarem um homem com
segurança à lua até o final da década.
Por sua vez, a música de David Bowie se refere ao projeto americano
em lançar um homem à lua até o final da década. Tal objetivo foi
atingido em 20 de julho de 1969 com o sucesso do projeto Apollo 11.
A relação da música e do contexto do Projeto Apollo se torna explícita
no trecho "Here I am floating ‘round my tin can, far above the Moon”,
além da proximidade cronológica do lançamento da música e da
execução do projeto Apollo. “Space Oditty” foi lançada em single em
11 de julho de 1969, nove dias antes do programa espacial norte
americano chegar à lua. Sobre a repercussão do feito norteamericano, de forma análoga ao sucesso do lançamento de Gagarin,

a) Identifique, no mapa, dois elementos de propaganda empregados
pela SPI para atingir seus objetivos.
b) Caracterize sucintamente o quadro econômico e político que
motivou a criação da SPI e a elaboração do mapa.
Resolução
a) Com o objetivo de servir como propaganda para a atração de
imigrantes para a província de São Paulo, a Sociedade Promotora de
Imigração apresenta no mapa os seguintes elementos: os territórios
desocupados e a infraestrutura oferecida aos imigrantes. Parte
significativa do território paulista é apresentada em uma cor distinta,
com o escrito “territórios despovoados” duplicada. O destaque
conferido às partes desocupadas do território tem como objetivo
sugerir ao imigrante a possibilidade da compra de sua própria terra no
continente americano. Outro aspecto mobilizado como fator de atração
dos imigrantes é a apresentação dos "meios de comunicação", ou
seja, divididas pelo mapa entre "Estradas de ferro em tráfego", as que
estavam "projetadas e em construção" e a "navegação fluvial a vapor".
Essa minuciosa descrição da infraestrutura disponível buscava
assegurar e convencer o imigrante que ele estaria se transferindo para
um território organizado, próspero, moderno e com condições
adequadas para o recebimento do fluxo de pessoas. Por fim, é
possível destacar também a mensagem de saída de vapores “quase
todos os dias” para várias cidades europeias, sugerindo a
possibilidade de manter contato com a terra natal.
b) A Sociedade Promotora de Imigração foi uma entidade privada
criada por cafeicultores paulistas em julho de 1886, com o objetivo de
promover a imigração estrangeira em larga escala para a província de
São Paulo. A atuação da SPI consistia em subsidiar a vinda de
famílias de imigrantes e viabilizar o transporte desde o porto de origem
até a Hospedaria do Imigrante do Brás, também administrada por ela.
Criada nos anos finais do período monárquico, a SPI consolidou um
conjunto de iniciativas públicas e privadas que tinham como objetivo
contornar a crise da mão-de-obra no Império, motivada pelo avanço da
legislação abolicionista. Na segunda metade do século XIX a
escravidão figurava como uma instituição fadada ao desaparecimento,
devido à proibição do tráfico pela Lei Eusébio de Queirós (1850). Além
4
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sua conquista teve imediata cobertura pela imprensa mundial e
atestou a superioridade tecnológica e especial dos Estados Unidos em
meio à disputa propagandística da Guerra Fria. A grandeza do feito
repercutiu mesmo na imprensa soviética, rendendo uma matéria no
principal periódico da URSS, o Pravda.
b) No presente exercício, a análise de dois documentos de natureza
diversa é exigida ao candidato: o primeiro, uma entrevista do
cosmonauta soviético Yuri Gagarin, e no segundo documento, um hit
mundial da história do Rock e dos anos 60, “Space Oddity”,
consagrada pelo artista britânico David Bowie. Primeiramente, o
documento de Gagarin evidencia um tom otimista e engajado do
cosmonauta para com sua missão, a qual classifica como um
"momento único e belo". A compreensão da grandeza de seu feito
também se torna explícita no início de sua fala, ao direcionar os
comentários para "toda a humanidade". Desta forma, o discurso de
Gagarin destaca o aspecto engrandecedor das missões espaciais e
das disputas advindas pela corrida espacial.
Por sua vez, o excerto da música Bowie traz uma perspectiva mais
pessimista e questionadora sobre o programa espacial. Em sua
primeira parte, a letra de Space Oddity destaca um problema de
comunicação e a perda de contato entre os controladores da missão e
o astronauta ficcional Major Tom, que fica à deriva no espaço.
Enaltecer um aspecto problemático em um programa espacial sugere
reflexões sobre os limites humanos diante das possibilidades no
espaço. Ademais, a música se apropria de uma frase consagrada na
missão de Yuri Gagarin, sobre a terra ser azul vista quando vista do
espaço, sendo que, na canção, Bowie ressignifica tal frase, utilizando
a palavra “blue” não para se referir à cor do Planeta Terra, mas sim a
um sentimento de tristeza. Nesse sentido, tal melancolia pode ser
associada ao momento conflituoso e intenso em um ano marcado por
fortes críticas de parte da sociedade norte-americana contra o amplo
envolvimento dos Estados Unidos em conflitos da Guerra Fria, em
especial a Guerra do Vietnã.

ruptura do regime democrático, uma vez que o presidente João
Goulart foi deposto do poder a partir de um golpe militar, sendo
sucedido por eleito presidentes militares (Castelo Branco, Costa e
Silva, Médici, Geisel e Figueiredo) que foram eleitos indiretamente
pelo Congresso.
Esse período foi marcado pela ausência da liberdade de expressão,
imprensa e pensamento, especialmente após o Ato Institucional
número 5, de 13/12/1968 (que vigorou até 1/1/1979) e interferência do
executivo na organização partidária, uma vez que o Ato Institucional
número 2 (1965) extinguiu todos os partidos políticos brasileiros,
sendo posteriormente possível a existência de apenas dois partidos
(bipartidarismo), a Arena (Aliança Renovadora Nacional) e o MDB
(Movimento Democrático Brasileiro). Apenas em 1980, a lei do
pluripartidarismo entrou em vigor, alterando essa situação. Quanto as
eleições diretas, retornaram apenas em 1989, graças a entrada em
vigor da Constituição de 1988. Além do mais, também podemos
destacar que a época da Ditadura Civil-Militar foi marcada por
perseguições político-ideológicas àqueles que eram considerados
oposicionistas ao referido regime, sendo cometidas graves violações
aos direitos humanos. Tal fato também caracteriza esse regime como
não democrático.
QUESTÃO 11
As figuras representam um mesmo evento chuvoso em três bacias
hidrográficas semelhantes e próximas, mas em diferentes situações de
cobertura vegetal e de uso da terra. O gráfico representa o
comportamento da vazão dos rios de cada uma das três bacias, após
esse mesmo evento chuvoso.

QUESTÃO 10
Desde 1930, somente cinco presidentes eleitos pelo voto popular,
excluídos os vices, completaram seus mandatos: Eurico Gaspar Dutra
(1946-1951), Juscelino Kubitschek (1956-1961), Fernando Henrique
Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma
Rousseff (2011-2014). Quatro não completaram: Getúlio Vargas
(1951-1954), Jânio Quadros (1961), Fernando Collor (1990-1992) e
Dilma Rousseff (2015-2016). Além disso, sete não foram eleitos pelo
voto direto: Getúlio Vargas (1930-1945), Castelo Branco (1964-1967),
Costa e Silva (1967-1969), Garrastazu Médici (1969-1974), Ernesto
Geisel (1974-1979), João Figueiredo (1979-1985) e José Sarney
(1985-1990).
J. M. de Carvalho. Brasil não soube assimilar entrada do povo na vida política, diz historiador.
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima. Acessada em 10/09/2017.

a) Identifique, na página de respostas, qual o número da bacia
hidrográfica que corresponde a cada uma das três curvas de
comportamento da vazão apresentadas no gráfico: Y, Z e W.
b) Analise e explique a seguinte afirmação, presente em estudos
recentes de avaliação do impacto humano em processos físicos da
superfície: A forma como utilizamos a superfície terrestre, por si só, já
se constitui num quadro de mudança potencial para desencadear
eventos extremos com efeitos indesejáveis. Cite um exemplo.
Resolução
a) Quando confrontamos o Gráfico de vazão com as imagens
propostas pelo exercício chegamos a seguinte associação:

A partir do recorte temporal estabelecido pelo autor, indique o período
mais extenso de
a) ininterrupta estabilidade democrática, apontando duas de suas
características político-institucionais;
b) contínua ruptura democrática, apontando duas de suas
características político-institucionais.
Resolução
a) Conforme foi estabelecido pelo recorte temporal apresentado pelo
autor do texto, que retrata a história republicana brasileira de 1930 até
a atualidade, o período mais extenso de ininterrupta estabilidade
democrática se deu a partir da primeira eleição de Fernando Henrique
Cardoso (1995-1998) até o primeiro mandato de Dilma Rousseff
(2011-2014). O autor sinaliza que as questões fundamentais para se
caracterizar um período em que há estabilidade democrática é o fato
de existir eleições periódicas com o voto direto da população e os
presidentes eleitos cumprirem seus mandatos até o fim, ou se
reelegendo ou entregando o comando do governo para outro
governante
também
eleito
diretamente
pelo
povo.
Os
aproximadamente 20 anos entre o início dos dois governos de
Fernando Henrique e o de Dilma Rousseff foram caracterizados por
tais princípios, norteados pela Constituição de 1988, que definiu esses
padrões como a base de nossa democracia. Além deles, há liberdade
de expressão, imprensa e pensamento, além da livre organização
político-partidária.
b) Durante a Ditadura Civil-Miliar (1964-1985) e o início da Nova
República (a partir de 1985), tivemos o período mais extenso de

Figura 2 – Gráfico Y - Essa associação pode ser confirmada quando
observamos que os espaços de ocupação humana urbanizados
apresentam grande impermeabilização do solo, o que inibe a
infiltração de água no solo e amplia o potencial de inundação
acelerando a vazão da água sobre a superfície em um pequeno
período de Tempo.
Figura 1 – Gráfico Z - A imagem apresenta uma vegetação baixa,
provavelmente gramínea típica de pradarias, poderia ser ainda uma
área de cultivo de pastagens (agropecuária) ou de agricultura. Em
todos os casos teríamos solo permeável, porém desprotegido por não
apresentar um dossel vegetal (barreira vegetal) alto. Essas
características permitem uma infiltração média de água no solo, fato
este que devido a pequena cobertura vegetal leva um tempo médio de
drenagem, correspondendo assim ao comportamento Z do gráfico.
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Figura 3 – Gráfico W - Por apresentar uma vegetação arbórea dotada
de um dossel fechado (teto vegetal formado pelas copas das árvores)
o impacto da água no solo é contido e desacelerado. Ao mesmo
tempo, por apresentar uma grande quantidade de raízes e provável
aerosidade no solo a penetração de água no local é significativa. Tais
fatores combinados geram uma infiltração e escoamento uniformes e
lentos, combinando assim com o comportamento do gráfico W.
b) O item B traz como verdade absoluta a alteração ambiental
desencadeada pelas ações humanas. Afirma claramente que tais
ações geram consequências muitas vezes indesejadas, que ameaçam
quase sempre nossa permanência no globo.
Podemos exemplificar estas atitudes bem como seus resultados
observando o nosso próprio espaço e os demais espaços ocupados
pelos homens. Um exemplo a ser citado é o desmatamento das matas
nativas para construir cidades, infraestruturas urbano-industriais e
espaços agrícolas. Como consequência deste processo, a Mata
Atlântica, hoje está seriamente ameaçada de extinção.
Outro exemplo a ser citado são as áreas litorâneas e encostas, antes
ocupadas por vegetações nativas, que retinham o processo erosivo a
níveis muito próximos de zero e que hoje são ocupadas pelos seres
humanos. Com as intervenções antrópicas sobre os espaços naturais
ampliamos a erosão de tal forma que os solos têm perdido sua
fertilidade com extrema rapidez. Em encostas antes estáveis
passamos a ter grandes movimentos de massa (queda de barreiras)
que põem em risco vidas humanas e suas estruturas de existência e
habitação.
Além disso, rios foram contaminados e assoreados, alterando assim o
ciclo hidrológico a ponto de potencialmente ter sido acelerado em
muitos pontos do planeta o processo de desertificação.

- utilização de modernos sistemas de irrigação que intensificam a
produtividade de culturas que demandam grandes volumes de água
para produção, como a cana-de-acúcar.
- expansão da produção do setor sucroalcooleiro (basicamente cultivo
de cana-de-açúcar), de grãos (soja, milho, entre outros) e criação de
gado bovino, principalmente por parte de grandes produtores e
empresas transnacionais;
- utilização de técnicas intensivas de produção, fato que aumenta a
produtividade direcionada principalmente ao mercado externo;

QUESTÃO 12
A expansão da agropecuária capitalista, no Brasil, referenciada no
modelo agroexportador, se consolida territorialmente no que
denominamos de Polígono do Agro-hidronegócio, a contar com o
Oeste de São Paulo, Leste do Mato Grosso do Sul, Noroeste do
Paraná, Triângulo Mineiro e Sul-Sudoeste de Goiás. Está-se diante de
80% das plantações de cana-de-açúcar, também de concentração das
plantas agroprocessadoras, de produção de álcool e de açúcar do
país, bem como de 30% das terras com soja e locais onde se
registram os maiores avanços em termos de área com plantações de
eucaliptos (...).

QUESTÃO 13
Uma pessoa que vive numa cidade ao nível do mar pode ter
dificuldade para respirar ao viajar para La Paz, na Bolívia (cerca de
3600 m de altitude).

1 - THOMAZ JUNIOR, A. O agrohidronegócio no centro das disputas territoriais e de classe no
Brasil do Século XXI. Campo Território, 2010, v. 5, n. 10, p. 92-122.

b) O enunciado da questão apresenta uma lista bem seleta de cultivos
agrícolas que possuem em comum a grande demanda por terras
férteis e ampla disponibilidade hídrica. Tais demandas explicam
porque esta região, que vai do Paraná a Goiás e de São Paulo a Mato
Grosso do Sul, foi escolhida como centro voltado à produção e
exportação destes produtos. É certamente uma das regiões mais
férteis do país, porém o que é mais notório é sua grande
disponibilidade hídrica, rica em nascentes e rios. Já foi batizada como
a “Caixa d’agua” da maioria dos grandes rios brasileiros e é dotada
ainda de um dos maiores aquíferos do mundo, o Aquífero Guarani.
Tamanha disponibilidade hídrica permite a utilização de irrigação em
épocas de estiagem. Esta região recebe ainda, durante o verão,
intensos fluxos atmosféricos úmidos vindos da Amazônia e também do
Oceano Atlântico. Tudo o que foi exposto torna provável o retorno
financeiro do investimento do grande capital agroindustrial e
derivações do agronegócio (indústria de insumos produtivos, como
máquinas e agrotóxicos).

a) Ao nível do mar, a pressão barométrica é 760 mmHg e a pressão
parcial de oxigênio é 159 mmHg. Qual é a pressão parcial de oxigênio
em La Paz, onde a pressão barométrica é cerca de 490 mmHg?
b) Qual é o efeito da pressão parcial de oxigênio, em La Paz, sobre a
difusão do oxigênio do pulmão para o sangue, em comparação com o
que ocorre ao nível do mar? Como o sistema de transporte de
oxigênio para os tecidos responde a esse efeito, após uma semana de
aclimatação do viajante?
Resolução
a) A partir da pressão barométrica ( P ) e da pressão parcial de O2

Antonio Thomaz Júnior, O Agro-hidronegócio no centro das disputas territoriais e de classe no Brasil
do século XXI, CAMPO-TERRITÓRIO: revista de geografia agrária, v.5, n.10, p.92, ago. 2010.
Adaptado.

( pO ), pode-se calcular a fração molar do gás oxigênio ( XO ) no

a) Indique duas características que definem o agro-hidronegócio no
referido Polígono.
b) Apresente duas justificativas para a elevada concentração da
produção de cana-de-açúcar brasileira nesta região.
Resolução
a) O conceito de agro-hidronegócio, sistematizado por Thomaz Júnior
(2010), pressupõe a ideia de que a realização da produção
agropecuária e o desenvolvimento da ação dos agentes do
agronegócio depende fundamentalmente do acesso e controle à água
no território. Segundo o próprio autor afirma:

2

2

nível do mar:
pO2  XO2  P  XO2 

pO2
P

 XO2 

159
 XO2  0,21
760

Como a fração molar do gás oxigênio é a mesma no nível do mar e em
La Paz, temos:
pO2 (La Paz )  XO2  PLa Paz   pO2 (La Paz )  0,21 490  pO2 (La Paz )  103mmHg
b) Uma vez que em La Paz, a pressão parcial do oxigênio é menor do
que a verificada ao nível do mar, a difusão desse gás dos pulmões
para os capilares sanguíneos do viajante será significativamente
menor. Essa menor taxa de difusão gasosa explica a dificuldade
respiratória que um viajante teria ao chegar em La Paz. Nesse caso,
com uma pressão parcial de oxigênio reduzida, os receptores
carotídeos e aórticos enviam sinais ao centro respiratório do bulbo
cefalorraquidiano, que aumenta a frequência respiratória (maior
ofegação) com o intuito de elevar a captação do gás oxigênio.
Após um tempo nessa situação, o corpo toma providências que
adaptam fisiologicamente o organismo a esse novo ambiente.
Durante a aclimatação, tanto os rins quanto o fígado produzem a
eritropoetina, um hormônio que estimula a medula óssea vermelha a
aumentar a produção de eritrócitos (glóbulos vermelhos), fenômeno
conhecido como eritropoese. Com esse processo em curso, haverá
um aumento na contagem de eritrócitos na corrente sanguínea,
elevando a eficiência do sistema de transporte de oxigênio na
captação desse gás nos alvéolos e, consequentemente, no
fornecimento aos tecidos.

“(...) dispor de terra e água, mais ainda, controlá-las,
possibilita ao capital condições para a prática da irrigação,
o que reforça e intensifica a expansão territorial sobre as
melhores terras para fins produtivos. Ou seja, o acesso às
terras, seja pela titularidade (legal ou grilada), seja por
meio de contratos de arrendamento etc., é a garantia que o
capital, identificado como agronegócio (grandes grupos
econômicos nacionais e transnacionais), requer para
reproduzir-se e apropriar-se dos meios de produção e
controlar o tecido social, mediante o acionamento dos
dispositivos das esferas da produção, da circulação, da
distribuição, do consumo, bem como especulativos.”
(THOMAZ JUNIOR, 2010, p. 97)1.

Dessa forma, características que podem ser apontadas na região
definida pelo autor como “Polígono do Agro-hidronegócio” são:
- intensificação da ação de investimentos privados na compra de
terras que garantam acesso a nascentes e reservas superficiais (rios,
lagos) e subsuperficiais (aquíferos e lençóis subterrâneos) de água,
capazes de promover as atividades agropecuárias de seu interesse;
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QUESTÃO 14
O tapiti é um coelho nativo do Brasil, habitante típico de campos,
cerrado ou, mesmo, bordas das matas. Tem hábitos noturnos e,
durante o dia, fica escondido em meio à vegetação ou em tocas.
Alimenta-se de vegetais, especialmente brotos e raízes. A quantidade
desses animais está cada vez menor pela presença da lebre europeia,
que foi introduzida no Brasil. A lebre europeia também se alimenta de
vegetais, e tanto o tapiti como a lebre são caças apreciadas por
jaguatiricas e onças.
a) Represente esquematicamente a teia alimentar mencionada no
texto.
b) Cite duas interações interespecíficas apontadas no texto e justifique
sua resposta.
Resolução
a) Diferente da cadeia alimentar, que representa as relações tróficas
sequenciais entre algumas espécies de um determinado ambiente, a
teia alimentar representa todas as possibilidades tróficas existentes
entre os seres vivos da comunidade. De acordo com o texto os
vegetais servem de alimento para os tapitis e para as lebres
européias, e essas duas espécies servem de alimento tanto para
jaguatiricas e onças. Dessa forma o esquema da teia alimentar é o
seguinte:

QUESTÃO 15
O prêmio Nobel de Física de 2017 foi conferido aos três cientistas que
lideraram a colaboração LIGO (Laser Interferometer GravitationalWave Observatory), responsável pela primeira detecção direta de
ondas gravitacionais, ocorrida em 14 de setembro de 2015. O LIGO é
constituído por dois detectores na superfície da Terra, distantes 3.000
quilômetros entre si. Os sinais detectados eram compatíveis com os
produzidos pela fusão de dois buracos negros de massas
aproximadamente iguais a 36 e 29 massas solares. Essa fusão
resultou em um único buraco negro de 62 massas solares a uma
distância de 1,34 bilhão de anos luz da Terra.
a) A detecção foi considerada legítima porque os sinais foram
registrados com diferença de tempo compatível com a distância entre
os detectores. Considerando que as ondas gravitacionais se
propaguem com a velocidade da luz, obtenha a maior diferença de
tempo, t,que pode ser aceita entre esses registros para que os sinais
ainda sejam considerados coincidentes.
b) Foi estimado que, no último 0,2 s da fusão, uma quantidade de
energia equivalente a três massas solares foi irradiada sob a forma de
ondas gravitacionais. Calcule a potência, P, irradiada.
c) A emissão decorrente da fusão desses dois buracos negros deu
origem a ondas gravitacionais, cuja potência irradiada foi maior do que
a potência irradiada sob a forma de ondas eletromagnéticas por todas
as estrelas do Universo. Para quantificar esta afirmação, calcule a
potência total irradiada pelo Sol. Obtenha o número N de sóis
necessários para igualar a potência obtida no item b.
Note e adote:
Equivalência massa-energia: E  mc 2.
Velocidade da luz: c  3,0  108 m/s.
Massa do Sol: 2,0  1030 kg.
Intensidade da luz irradiada pelo Sol, incidente na órbita da Terra:
1,4 kW/m2.

b) O enunciado cita espécies de mamíferos herbívoros, o tapiti, que é
uma espécie nativa, e a lebre europeia, uma espécie exótica e
invasora nesta localidade. A lebre europeia foi introduzida pelo
homem, sendo assim classificada como espécie exótica. Como o texto
menciona que a população de tapitis vem caindo devido à presença da
lebre europeia, isso nos permite concluir que a lebre se tornou
invasora, que é o que ocorre nos casos em que o organismo exótico
encontra um ambiente muito receptivo, além de ser mais competente
que as espécies locais na obtenção de alimento.
O tapiti e a lebre europeia são predados por espécies de felinos locais,
como a jaguatirica e a onça, relação esta citada no enunciado. Tanto o
tapiti quanto a lebre europeia se alimentam de vegetais, sendo o tapiti
de brotos e raízes e a lebre europeia de partes não especificadas dos
vegetais. Portanto, entre estes dois animais ocorre competição
interespecífica, uma vez que ambos apresentam fontes de alimento
similares.
Uma segunda interação interespecífica é a predação ou predatismo,
exercida pelos felinos sobre os herbívoros. Neste caso, não importaria
quais combinações de felino e herbívoro fosse apontada.
Um outro caso de interação interespecífica seria a competição por
alimento entre jaguatiricas e onças, já que elas se alimentam dos
mesmos animais. Por isso, este também é um caso de competição
interespecífica, da mesma forma da que ocorre entre o tapiti e a lebre
europeia.
Por último, também ocorre um caso de interação interespecífica
quando os herbívoros se alimentam dos vegetais. Neste caso,
chamado de herbivoria, também se constitui uma forma de predação,
uma vez que as plantas são consumidas pelos herbívoros.

Distância Terra – Sol: 1,5  1011 m.
Área da superfície de uma esfera de raio R: 4R 2.
  3.
Resolução
a) Para os registros serem considerados coincidentes, a diferença de
tempo deve corresponder ao tempo que a luz leva para o
deslocamento entre os detectores. Sendo a distância entre os
detectores s  3000 km  3  106 m , temos que:
t 

S 3  106

 t  102 s
v
3  108

b) A energia equivalente a três massas solares vale:

E  m  c 2  3  2  1030   3  108   5,4  1047 J
2

Segundo o texto, essa energia foi irradiada em 0,2 segundos, assim a
potência irradiada será:
P

E 5,4  1047

 P  2,7  1048 W
t
2  101

c) A área da esfera que tem o Sol no centro e raio equivalente à
distância entre o Sol e a Terra, vale:

A  4R 2  4  3  1,5  1011   2,7  1023 m2
2

Na teia alimentar apresentada, o candidato deve apresentar duas
interações e justifica-las. Deve-se evitar citar dois casos de predação
ou dois casos de competição, pois nestes casos, mudam-se apenas
os organismos envolvidos, mas não o tipo de interação.
O mais correto seria citar um dos casos de competição
interespecífica (felinos competindo por herbívoros ou herbívoros
competindo por vegetais), juntamente com um dos casos de
predação (felinos predando herbívoros ou herbívoros predando os
vegetais).

Se a intensidade na Terra da luz irradiada pelo Sol é 1,4  103 W/m2 , a
potência irradiada pelo Sol vale:
PSOL  I  A  1,4  103  2,7  1023  3,78  1026 W

Com essa potência, o número de sóis necessários para a potência P
do item (b) será:
N
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P
2,7  1048

 N  7,1 1021 sóis
PSol 3,78  1026
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QUESTÃO 16
Duas caixas, A e B, de massas mA e mB , respectivamente, precisam

b) As forças que atuam sobre a caixa A estão representadas abaixo

ser entregues no 40º andar de um edifício. O entregador resolve subir
com as duas caixas em uma única viagem de elevador e a figura I
ilustra como as caixas foram empilhadas. Um sistema constituído por
motor e freios é responsável pela movimentação do elevador; as
figuras II e III ilustram o comportamento da aceleração e da velocidade
do elevador. O elevador é acelerado ou desacelerado durante curtos
intervalos de tempo, após o que ele adquire velocidade constante.

FS

A

PA  mA  g

Sendo FS a força de contato entre os blocos A e B.
Já as forças que atuam sobre o bloco B estão representadas a seguir
Nchão

B

P B  mB  g

F S

Onde Nchão é a normal exercida pelo chão sobre o bloco B.¨
c) Sendö o módulo da força resultante que atua sobre o corpo A dada
por
FA  FS  PA
Analise a situação sob o ponto de vista de um observador parado no
solo. Os itens a, b e c, referem-se ao instante de tempo em que o
elevador está subindo com o valor máximo da aceleração, cujo módulo
é   1 m/s2.

E substituindo esta expressão na segunda lei de Newton, temos
FS  PA  mA  a 
FS  mA   g  a  

FS  mA  11

Note e adote:
Aceleração da gravidade: g  10 m/s2.

d) Quando o elevador possui aceleração para baixo, então o módulo
da força resultante sobre o corpo A será
FA  PA  FS
E substituindo esta expressão na segunda lei de Newton, temos
PA  FS  mA  a 

a) Obtenha o módulo da força resultante , FA , que atua sobre a caixa
A.
b) As figuras na página de respostas representam esquematicamente
as duas caixas e o chão do elevador. Faça, nas figuras
correspondentes, os diagramas de forças indicando as que agem na
caixa A e na caixa B.
c) Obtenha o módulo , FS , da força de contato exercida pela caixa A

FS  mA   g  a  
FS  mA  9

sobre a caixa B.
d) Como o cliente recusou a entrega, o entregador voltou com as
caixas. Considere agora um instante em que o elevador está
descendo com aceleração para baixo de módulo   1 m/s2. Obtenha
o módulo , FD , da força de contato exercida pela caixa A sobre a caixa
B.
Resolução
a) A segunda lei de Newton diz que:
F  ma
Aplicando a expressão acima para o bloco A e considerando a
aceleração a  1m/s2 temos
FA  mA
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