O ELITE RESOLVE FUVEST 2019 - 2ª FASE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MATEMÁTICA
QUESTÃO 01
Resolva os três itens abaixo.
a) O primeiro termo de uma progressão geométrica de razão positiva é
5, e o terceiro termo é 45. Calcule a soma dos 6 primeiros termos
dessa progressão.
b) Calcule a soma dos números inteiros positivos menores do que 112
e não divisíveis por 4.
c) A soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é
n(2n  1) , qualquer que seja n  1 . Encontre o vigésimo termo dessa
progressão.
Resolução
a) Sendo a1 e a3 , respectivamente, o primeiro termo e o terceiro

c) Segunda resolução
Temos que:


Sn  a1  a2   an 1  an


Sn 1  a1  a2   an 1
Subtraindo as igualdades membro a membro, segue que:
Sn  Sn 1  an

Assim, como queremos determinar o vigésimo termo da sequência:

a20  S20  S19  20   2  20  1  19   2  19  1  820  741  a20  79
QUESTÃO 02
y

termo da progressão geométrica, temos que:

a1  5

a3  45

E
D

Seja, também, q a razão dessa progressão, então:
a3  a1  q 2  45  5  q 2  q 2  9  q  3

C

B

O

A

Pelo enunciado, a razão é positiva, de modo que ficamos com:
q3

Deste modo, a soma dos 6 primeiros termos dessa progressão é:
a  1  q 6  5  1  36  5  728
S6  1


 S6  1820
1 q
1 3
2

Na figura, OABC é um quadrado e CDE é um triângulo equilátero tal
que OC  CE  2.
a) Determine a equação da reta que passa por E e por A.
b) Determine a equação da reta que passa por D e é perpendicular à
reta AE .

b) Para que calculemos a soma dos inteiros positivos menores do que
112 e não divisíveis por 4, faremos o cálculo da soma de todos os
inteiros positivos menores que 112 e subtrairemos a soma dos inteiros
positivos menores que 112 DIVISÍVEIS por 4.

c) Determine um ponto P no segmento OA , de modo que a reta que
passa por E e por P divida o quadrado em duas regiões, de tal forma

A soma dos 111 termos da PA (1,2,3,...,111), que corresponde aos
111 primeiros inteiros positivos, é dada por:

que a área da região que contém o segmento OC seja o dobro da
área da outra região.
Resolução
a) Temos que: A   2,0  e E   0,4  . Sendo AE uma reta que não é

1  111  111
S111 
 S111  6216
2
Para que calculemos a soma dos inteiros positivos menores que 112
que são divisíveis por 4, devemos encontrar o último que satisfaz esta
condição. Seja a1  4 o primeiro múltiplo positivo de 4 e an o último
que satisfaz a condição apresentada acima, então:

paralela a nenhum dos eixos e que não passa pela origem, podemos
determinar sua equação pela forma segmentária:
x
y
x y

 1    1  y  2 x  4
xA y E
2 4

an  4n  111  n  27,75

Logo, o maior inteiro que satisfaz tal condição é n  27 . Para este
valor, temos: a27  4  27  108 .

b) Vamos determinar inicialmente as coordenadas do ponto D. No
triângulo CDE, tracemos a altura relativa ao lado CE :
y

Calculando a soma desses 27 termos da PA (4,8,12,...,108), temos:
S27   a1  a27  

x

27
27
  4  108  
 S27  1512
2
2

E

Portanto, a soma dos números inteiros positivos menores do que 112
e não divisíveis por 4 é:

yD

S  6216  1512  S  4704

D

C

c) Primeira resolução
Sendo Sn  n(2n  1) a soma dos n primeiros termos de uma

progressão aritmética, então:
S1  a1  1  2  1  1  a1  a1  3

O

x

xD

Observe que xD corresponde à medida da altura desse triângulo
equilátero, enquanto yD deve ser a média aritmética entre yC e yE:

Sabe-se, também, que:
S2  S1   a2  a1   a1  S2  S1  a2  2   2  2  1  3  a2  a2  7

2 3 2 4
D   xD , y D   
,

 2
2 


Sendo r a razão desta progressão, temos que:
r  a2  a1  r  7  3  r  4



3,3



Da forma reduzida da equação da reta AE obtida no item (a), seu
coeficiente angular é dado por:

Logo, o vigésimo termos desta progressão é:

mAE  2

a20  a1  19  r  a20  3  19  4  a20  79
1
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a) Encontre todos os valores de x tais que f ( x )  1 .

Uma reta perpendicular a AE terá coeficiente angular m dado por:
m  

b) Encontre todos os valores de x tais que f ( x )  1  1 .

1
1
1


mAE

2
2
 

c) No sistema cartesiano da folha de respostas, desenhe o gráfico da
função y  1  f ( x  2) .

Assim, uma reta perpendicular à reta AE que passe por D terá
equação dada por:

Página de respostas:
y


1
1
3
y  y D  m   x  xD   y  3   x  3  y  x   3 


2
2
2







4
3

c) Seja P   p,0  o ponto em questão, e BC  PE  {F } , como

2

ilustrado no desenho abaixo:

1

y
3

2

1

E

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x

1
2

D

3

C

B

F

4

Resolução
a) Observe no gráfico a intersecção do gráfico de f com a reta de
equação y  1 :
O

x

A

P

y
4

Temos a semelhança ECF ~ EOP , pelo critério AA~ (ânguloângulo). Assim:

3

f

2

CF EC
CF 2
p


  CF 
OP EO
p
4
2

1
3

Como a área do trapézio OPFC deve ser o dobro da área do trapézio
PABF, e a soma dessas duas áreas deve ser igual à área do quadrado
OABC (de lado 2), temos que:

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

10

x

y  1

2

4

A

 AOPFC  2  APABF
 PABF 3


2
8
 AOPFC  APABF  AOABC  2
A

 OPFC 3

3
4

Assim, do gráfico temos que:
f ( x )  1  x  3 ou x  7

Portanto:

AOPFC 

OP  CF   OC
2

Portanto:

p

p  2
8 
16
2
 
p
3
2
9

V  3,7

b) Primeira resolução
Temos que:

Assim:

 16 
P   ,0  .
 9 

f ( x )  1  1  1  f ( x )  1  1  2  f ( x )  0
Analisando graficamente:
y

QUESTÃO 03
y

4

4

3

3

2

2

1

f

y0
1
3

2

1

3

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x

2

1

3

2
4

3

Assim, do gráfico temos que:
4

2  f ( x )  0  2  x  4 ou 6  x  8

A figura mostra o gráfico de uma função f.

Portanto:
2

y  2

x
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y

V  2,4  6,8

4
3

b) Segunda resolução
A partir do gráfico de f ( x ) , construímos o gráfico de g ( x )  f ( x )  1 :

g
2

y

1

4

g
3

3

2

1

2

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x

2

1
3

0
1

f

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x

4

1

Colocamos aqui a observação de que ao fazer essa translação,
acabamos ficando sem o desenho do gráfico na região de x  8,10 ,

2
3

uma vez que não foi definido no enunciado como é o gráfico da função
f no intervalo 10,12 .

4

A partir disso, construímos o gráfico de h( x )  f ( x )  1 :

(II) Fazemos agora o gráfico de h( x )  g ( x )  f ( x  2) , que promove
uma reflexão do gráfico de g em torno do eixo das abscissas:

y

y

4

h

4

3

3

2

2

1

1
3

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x
3

1

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x

1

2

2

3

h

3

4

4

Agora analisamos graficamente a inequação f ( x )  1  1 :

(III) Por fim, temos o gráfico de p( x )  h( x )  1  1  g ( x )  1  f ( x  2) ,
que corresponde a uma translação do gráfico de h de 1 unidade para
cima:

y
4
3

y
4

2

y1

1

3
2

3

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x
1

1
3

2

2

1

0

1

2

3

4

5

6

1

3

7

8

9

10

x

p

2

4

3

Assim, do gráfico temos que:

4

f ( x )  1  1  2  x  4 ou 6  x  8

QUESTÃO 04
Uma urna tem A bolas azuis e B bolas brancas. Ao serem retiradas
duas delas de uma só vez, aleatoriamente, a probabilidade de saírem
duas bolas azuis é denotada por pA , a probabilidade de saírem duas

Portanto:
V  2,4  6,8

c) Faremos a construção do gráfico pedido em etapas:
(I) Partindo do gráfico da função f, o gráfico da função g ( x )  f ( x  2)
corresponde a uma translação de 2 unidades para a ESQUERDA:

bolas brancas é denotada por pB , e a probabilidade de saírem duas
bolas de cores diferentes é denotada por pM .
a) Se A = 2 e B = 5, determine pB .
b) Se o total de bolas da urna é 21 e pM é o triplo de pA , quantas bolas
azuis e quantas bolas brancas há na urna?
c) Se A = 3, para quais valores de B o valor de pM é estritamente
maior do que

3

1
?
2
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Resolução
a) Temos A  2 e B  5 , logo, A  B  7 , então a probabilidade pB é
dada por:
O número de casos favoráveis de pB : C52 

+

5!
 10
2! 3!

+
1

7!
Espaço amostral: C 
 21
2! 5!
2
7

Portanto:
pB 



6

x

Portanto, B  2,3,4,5 .

10
21

QUESTÃO 05
Conforme se vê na figura, em um plano, encontram-se:

b) Sabemos que o total de bolas da urna é 21, ou seja, A  B  21 ,
temos também, por hipótese, que pM  3  pA , primeiramente vamos

 duas retas perpendiculares r e s e o ponto O de intersecção
dessas duas retas;

determinar pM e pA :

 um ponto Q  s tal que a medida de OQ é 5;
 uma circunferência c, centrada em Q, de raio 1;

C2
C1  C1 A  B
pM  A 2 B  2 e pA  2A 
C21
C21
C21

A   A  1
A   A  1
2

2
2
C21
2  C21

 um ponto P  c tal que o segmento OP intersecta apenas em P.

Logo,
A B
2
21

 3

A   A  1
2
2  C21

C

 2B  3 A  3  3 A  2B  3

Então, determinamos o seguinte sistema:

 A  B  21
2A  2B  42

 5 A  45  A  9  B  12

3
A

2
B

3

 3A  2B  3
c) Temos que A  3 e buscamos B, tal que, pM 

Denotam-se   QOP e   OQP .
a) Calcule sen , no caso em que  assume o máximo valor possível
na descrição acima.
b) Calcule sen , no caso que   60 .

1
, inicialmente
2

vamos determinar pM :

Ainda na figura, encontra-se:

a reta t contendo Q e P;

a semirreta u partindo de e P e contendo O;

a semirreta w partindo de P para fora de c e de modo que u e
w estão em semiplanos distintos relativos a t.

Número de casos favoráveis de pM :
C C  3  B
1
3

1
B

Espaço amostral:
 3  B !   3  B  2  B 1  B !   3  B  2  B 
C32 B 
2!  3  B  2!
2! 1  B !
2

Supõe-se que os ângulos formados por u e t e por w e t sejam iguais a
um certo valor  , com 0    90 . Caso w intersecte r (como é o caso
da figura), denotam-se R como esse único ponto de intersecção
e   O RP .

Logo,
pM 

3B



6B

 3  B  2  B   3  B  2  B 

c) Determine a medida de OR no caso em que   45 .

2

Substituindo na desigualdade e, por hipótese, B 
6B

 3  B  2  B 



Resolução
a) Pela descrição,  assume o maior valor possível quando o ângulo



, então:



m QPO  90 , observe a figura:

1
 12B   3  B  2  B   0  B 2  7B  6
2

Temos uma inequação quadrática, cuja representação se dá através
de uma parábola com concavidade voltada para cima, ou seja,
buscamos os valores entre as raízes, logo:
Pela soma e produto temos:
Soma  7 e Produto  6  B  1 ou B  6 , observe a parábola:

4
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QUESTÃO 06
A multiplicação de matrizes permite codificar mensagens. Para tanto,
cria-se uma numeração das letras do alfabeto, como na tabela abaixo.
(O símbolo * corresponde a um espaço).

Note que para qualquer posição de P1 entre P e P’, a medida do















ângulo m QOP1  m QOP  m QOP ' , logo, para m QOP





máximo



temos que m QPO  90 . Note que no triângulo retângulo QPO ,

 

 

temos as medidas: m OQ  5 e m QP  1 , logo:
sen  

Como exemplo, suponha que a mensagem a ser transferida seja
FUVEST, e que as matrizes codificadora e decodificadora
 1 2 
 3 2
sejam A  
 eB 
 , respectivamente. A matriz em que
1
1
 1 3 



QP
1
 sen   .
OQ
5

F U V 
se escreve a mensagem é M  
 , que, numericamente,
E S T 

b) Temos que   60 , vamos determinar a medida do lado PO
aplicando a lei dos cossenos no triângulo OQP , ilustrado na figura:

 6 21 22 
aM 
 . Para fazer a codificação da
 5 19 20 
mensagem,
é
feito
o
produto
de
matrizes
3
2
6
21
22
18
101
106


 

N  AM  


.
 1 1  5 19 20   11 40 42 
corresponde

OP 2  QP 2  QO2  2  QP  QO  cos60
OP 2  52  12  2  5  1

1
 OP  21
2

O destinatário, para decifrar a mensagem, deve fazer o produto da
matriz decodificadora com a matriz codificada recebida:
 6 21 22 
M  BN  
.
 5 19 20 

Logo, pela lei dos senos, temos:

3
1
21
1
7
2

 sen  
 sen  

sen  sen60
21
2 7 14



1 1
a) Se a matriz codificadora é A  
 , e a mensagem a ser
1 2 
transmitida é ESCOLA, qual é a mensagem codificada que o
destinatário recebe?
1 1
b) Se a matriz codificadora é A  
 , e o destinatário recebe a
1 2 



c) Como   45 , implica que m OPQ  135 , então pela lei dos
senos no triângulo OQP:

matriz codificada

 33 9 8 48 
N 
 , qual foi a mensagem
 47 13 9 75 

enviada?
c) Nem toda matriz _ é uma matriz eficaz para enviar mensagens. Por
 2 7 
exemplo, se A  
 , encontre 4 sequências de 4 letras de forma
 4 14 
que as respectivas matrizes codificadas sejam sempre iguais
0 0
a
.
0 0

2
1
5
2

 sen   2  sen  
sen  sen 135
5
10

Resolução
Como o triângulo OPR é retângulo em P, temos que:



1 1
a) Dada a matriz codificadora A  
 ,e pela tabela fornecida a
1 2 
matriz M com a mensagem ESCOLA é dada por:



  90  m POR  90   90     90  90      

Logo, temos que: sen  

PO
2 PO
,


OR
10 OR

 E S C   5 19 3 
M 


 O L A   15 12 1 

Aplicando a lei dos cossenos no triângulo OQP, para a determinação
da medida do lado PO :

Temos que a matriz N  A  M , ou seja:

OQ2  PO2  PQ2  2  PO  PQ  cos135 

2

52  PO2  12  2  PO  1  
 2 



 20 31 4 
 1 1   5 19 3 
N 
N 


 1 2   15 12 1 
 35 43 5 

0  PO2  2  PO  24 

1 1
b) Dada a matriz codificadora A  
 , e a matriz codificada
1 2 

 2 7 2

2
Logo, PO  3 2 ou PO  4 3 não convém .


 2

2

 4   24  1  98  PO 

 33 9 8 48 
N 
 , sabemos que:
 47 13 9 75 
M  B  N e N  A  M  M  B  A  M  B  A  Id ,

Portanto, a medida do lado OR e dada por:

1 1
 1  0 , temos que B  A1 .
1 2

2 PO
2 3 2



 OR  30 .
10 OR
10 OR
5

isto

é,

como
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carregada com carga negativa –q. O fio é afastado da posição de
equilíbrio de um ângulo  , e a esfera é posta em movimento circular
uniforme com o fio mantendo o ângulo  com a vertical.

Podemos determinar a matriz inversa da seguinte forma:
1
1
T
A1 
A
  A ' ,
det A
det A
tal que, A é a matriz de adjunta de A e A ' é a matriz de cofatores
de A , logo:
  111  2  11 2  1  2 1
 2 1
T

A'  
 A   A '  

  12 1  1  12  2  1  1 1 
 1 1 


Então,

 2 1
1  2 1
1
A1   
A 

1  1 1 
 1 1 

Determine
a) o módulo E do campo elétrico entre as placas;
b) os módulos T e F, respectivamente, da tração no fio e da força
resultante na esfera;
c) a velocidade angular  da esfera.

Logo,

 2 1 33 9 8 48   19 5 7 21
M  A1  N  



 1 1  47 13 9 75   14 4 1 27 
Pela tabela temos a seguinte correspondência:

 19 5 7 21  S E G U 
M 

.
 14 4 1 27   N D A * 
Resolução
a) O módulo do campo elétrico é calculado pela relação:

 2 7 
0 0
b) Dadas as matrizes A  
 , e seja a matriz
 e N 
4

14

0 0


E·d  V  E 

a c 
M 
 , temos que A  M  N , logo:
b d 

V
.
d

b) Neste caso, vamos fazer o diagrama de forças que agem na esfera
no instante representado na figura do enunciado. Para isso, devemos
notar que a força elétrica atua para baixo, uma vez que a esfera está
negativamente carregada, portanto é atraída pela placa inferior e
repelida pela superior.

 0 0   2 7   a c 
 0 0   2a  7b 2c  7d 






 0 0   4 14   b d 
 0 0   4a  14b 4c  14d 
Então,

 2c  7d  0
 2a  7b  0
7d
7b
e 
c 
a

2
2
4c  14d  0
4a  14b  0
Como a, b, c, d  , temos que b e d são pares positivos, então,
podemos determinar as seguintes sequências:
Sequência 1:

 7 7  G G 
Para b  2 e d  2  a  7 e c  7  M  

.
 2 2  B B 
Sequência 2:
 14 14   N N 
Para b  4 e d  4  a  14 e c  14  M  

.
 4 4  D D

Note que a resultante das forças que agem na esfera (que são: força
de tração T, peso P e Fele) aponta para o centro da trajetória circular,
portanto é a resultante centrípeta.
Lembremos também que a força elétrica é dada por:

Sequência 3:

 21 21  U U 
Para b  6 e d  6  a  21 e c  21  M  

.
 6 6  F F 
Sequência 4:
14 7   N G 
Para b  4 e d  2  a  14 e c  7  M  

.
 4 2  D B 
Que correspondem as seguintes mensagens, respectivamente,
GGBB , NNDD , UUFF e NGBD .
Note que, o candidato poderia ter escolhida outras quatro
possibilidades que satisfazem as condições acima.

Fele  q·E  Fele  q

V
,
d

e a força peso é
P  m·g .

Redesenhando os vetores força, podemos representa-los da seguinte
maneira:

FÍSICA
QUESTÃO 01
Duas placas metálicas planas e circulares, de raio R, separadas por
uma distância d << R, estão dispostas na direção horizontal.
Entre elas, é aplicada uma diferença de potencial V, de modo que a
placa de cima fica com carga negativa e a de baixo, positiva.
No centro da placa superior, está afixado um fio isolante de
comprimento L < d com uma pequena esfera metálica presa em sua
extremidade, como mostra a figura. Essa esfera tem massa m e está

Utilizando relações trigonométricas, temos:
6
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Fele  P

T
qV  mg
d
T
cos 

1 ton = 103 kg
Considere a aceleração da gravidade g igual a 10 m/s 2
A força motora de um foguete, chamada força de empuxo, é dada
por Fe =  Ve
A velocidade de um foguete em trajetória vertical é dada por
m 
v  Ve ln  0   gt em que m0 é a massa total no lançamento e m,
m
a massa restante após um intervalo de tempo t.
ln( x ) é uma função que assume os seguintes valores,
aproximadamente: ln(1,5)  0,4; ln(2)  0,7; ln(3)  1,1

cos  

E a partir da tangente determinamos a resultante centrípeta, Fcp, que o
enunciado chama simplesmente de F:

tan  

Fcp
Fele  P



F

qE  mg

Resolução
a) Pela definição dada:

 V

F   q  mg  tan 
 d




b) Como discutido no item b, a resultante das forças é centrípeta, logo,
sabemos que:

m 2  106
1

  105 kg / s
t
180
9

b) O módulo da força resultante é dado por:

F  m· ·r
2

Fres  Femp  P

sendo m a massa do corpo,  a velocidade angular do corpo e r o
raio da trajetória.
A partir do item b sabemos o valor da força F, a massa é dada e o raio
é determinado em função do comprimento do fio e de  :
sen  

Sendo que o módulo da força de empuxo Femp = αVe (conforme dados
do enunciado). Então, sabendo que a massa do foguete
imediatamente antes do término da queima de combustível é 1000 t,
temos:

r
 r  L sen  .
L

Fres 

1
 105  3  103  1 106  10 
9

7
 107 N
3
c) A aceleração pode ser obtida a partir da segunda lei de Newton,
Fres 

F  ma
7
 10 7  10 6  a
3
70
a
m / s2
3
O módulo da velocidade v é obtido usando a relação dada no Note e
Adote,

Substituindo os dados na equação anterior, temos:

 V

F  m·2·r   q  mg  tan   m 2 L sen  
 d

V

 1
m 2 L   q  mg 

d

 cos 



m 
v  Ve  ln  0   g  t 
m

3
 106 
v  3  103 ln 
 10  180 
6 
 1 10 

qV d  mg
mL cos 

v  3300  1800  1500m / s

QUESTÃO 03
Uma fábrica montou uma linha de produção que tem necessidade de
um fluxo contínuo de água, de 8 L/min, numa temperatura 15 °C acima
da temperatura ambiente. Para obter esse resultado, foi utilizado um
aquecedor de água híbrido, consistindo de um coletor solar e de um
aquecedor elétrico que complementa o aquecimento da água.

QUESTÃO 02
O foguete Saturno V, um dos maiores já construídos, foi lançado há 50
anos para levar os primeiros humanos à Lua. Tinha cerca de 3.000 ton
de massa total, 110 m de altura e diâmetro máximo de 10 m. O
primeiro estágio, acionado no lançamento, tinha 2.000 ton de
combustível. Todo este combustível foi queimado e ejetado em 180 s
com velocidade Ve de escape dos gases, aproximadamente igual a
3.000 m/s.
Determine os valores aproximados
a) da taxa média  , em kg/s, com que o combustível foi ejetado;
b) do módulo F da força resultante sobre o foguete no instante
imediatamente antes do término da queima do combustível do primeiro
estágio, considerando  constante;
c) dos módulos a da aceleração do foguete e v da sua velocidade, no
instante imediatamente antes do término da queima do combustível do
primeiro estágio.
Note e adote:
7
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QUESTÃO 04
Um bloco de massa m = 400 g está encostado em uma mola que foi
comprimida de x  0,2 m em relação a seu comprimento natural. Em
um determinado instante, a mola é solta e o bloco adquire velocidade
e percorre uma distância d = 0,5 m sobre uma superfície horizontal
com coeficiente de atrito   0,3 e executa um loop de raio R = 0,9 m.

Considere a distribuição diária de intensidade de radiação solar I dada
pela figura e determine
a) a potência total P, em W, que este sistema de aquecimento
necessita ter;
b) a área A do coletor para que, no horário de pico da intensidade de
radiação solar, a água seja aquecida 15 °C acima da temperatura
ambiente, apenas pelo coletor solar, considerando que a sua eficiência
seja 40%;
c) a quantidade de energia elétrica complementar E, em kWh, usada
em um dia, com o sistema operando das 7 h às 17 h, considerando a
área calculada no item (b).
Note e adote:
Calor específico da água = 1 cal/(g°C)
Densidade da água = 1 kg/L
1 cal = 4 J
Resolução
a) A potência Pot é dada por:
Q m  c  T


t
t
8000  4  15
Pot 

60
Pot  8000 W

Pot 

Determine
a) a energia cinética E perdida pelo bloco ao longo do percurso de
comprimento d;
b) as velocidades mínimas VA e VB que o bloco deve ter,
respectivamente, nos pontos A e B, indicados na figura, para
conseguir completar o loop;
c) o menor valor da constante elástica k da mola para que o bloco
complete o loop.

b) Para determinarmos a área do coletor, consideremos que:
Pot  I  A   

Em que I é a intensidade de pico e  a eficiência do processo.

Note e adote:
Aceleração da gravidade = 10 m/s²
Não há atrito entre o bloco e a pista em loop.
Ignore a resistência do ar.
A figura é esquemática e não está em escala.
Resolução
a) A energia cinética perdida corresponde ao trabalho realizado pela
força de atrito:
E  Fat 

E    FN  d    m  g  d 
E  0,3  0,4  10  0,5 
E  0,6 J .

Sendo FN a força normal que age sobre o corpo que é, no trecho
horizontal, igual ao peso.
b) A velocidade mínima VA é calculada considerando que no ponto A
atua apenas a força peso (iminência da queda), portanto ela é a
resultante centrípeta.
Assim,

Considerando o gráfico do enunciado, vemos que a intensidade solar
é pouco maior que 1000 W/m2. Considerando I  1025 W/m2 , temos:
8000  1025  A   0,4 

mg 

A  19,5 m2 .

m  VA2

R

VA  R  g 

c) Considerando que a Energia Total envolvida no aquecimento da
água (tempo de 10 horas) é

VA  9  3 m/s

ETotal  8000  10  80 kWh ,

Agora, para obtermos a velocidade mínima VB basta aplicarmos o
Princípio da Conservação da Energia:

podemos determinar a energia adicional descontando do valor acima a
energia fornecida pelo aquecedor solar Ecs (intensidade média de 700
W/m2 de acordo com o gráfico do enunciado):

m  VB2 m  VA2

 m  g  2R 
2
2
2
2
VB  VA  4  g  R 

ECS  Pot  t   I  A     t 

VB2  9  36  45 

ECS  700  19,5  0,4  10 

vB  3 5 m/s

ECS  54,6 kWh

c) O coeficiente de elasticidade k é determinado comparando-se a
energia mecânica inicial com a energia mecânica no ponto B (ou no

Assim,
E  80  54,6  25,4 kWh .
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ponto A). Contudo, lembre-se que no trecho retilíneo de comprimento
d há dissipação de energia ΔE:

A resistência final será:

m  v B2
k  x2
 E 

2
2
4  102  k
0,4  45
 0,6 

2
2
2
k  4,8  10 N/m
‘
QUESTÃO 05
Considere o circuito mostrado na figura, onde todos os resistores têm
resistência R  200 . A diferença de potencial VAB , entre os pontos A

Figura 5

Figura 6
200  200

200  200
Req  100  .

Req 

e B, é 120 V.

b) A corrente total do circuito calcula-se simplesmente por:
VAB  Req ·i  120  100 · i 
i  1,2 A .

Para determinarmos a corrente elétrica, I 4 , podemos verificar que a
diferença de potencial (ddp) VCB , que pode ser observada na figura 2,
é a metade da ddp VAB , visto que as ddps VAC e VCB são iguais e a

Determine

soma deve dar VAB , isto é:

a) a resistência Req equivalente deste circuito;

VCB  60 V .

b) a corrente total i no circuito e a corrente I 4 no resistor R4 ;
c) a potência total P dissipada no circuito e a potência P3 dissipada no

Logo, podemos calcular a corrente I 4 por:

resistor R3 .
VCB  R4·i 4  600  200 · i 4 

Resolução
a) Observe os esquemas a seguir: o da esquerda corresponde ao
desenho do enunciado com indicando os pontos com mesmo
potenciais, sendo adicionado o ponto C; o esquema da direita
representa um circuito totalmente equivalente ao esquema do
enunciado:

i 4  0,3 A

c) Podemos calcular a potência dissipada no circuito pela relação:
P  VAB · i 
P  120 ·1,2 

P  144 W .
A potência P3 pode ser calcular por:

P3  VAB · i3 
Figura 2

Figura 1

2
VAV

R3

P3  72 W

Observe que R1 e R2 estão em paralelos e a resistência equivalente
QUESTÃO 06
Em uma cuba de ondas contendo água, uma haste vibra com
frequência 5 Hz, paralelamente à superfície da água e à lateral
esquerda da cuba. A haste produz ondas planas que se propagam
para a direita, como ilustra a figura.

dessa associação é igual à da associação de R4 com R5 :
R12  R34 

R·R
 100  .
RR

Com isso podemos redesenhar o esquema a seguir:



Figura 3

Figura 4

Note que temos dois resistores em série, cuja resistência equivalente
da 200  , associados em paralelo com outro de 200  .
9
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QUÍMICA
QUESTÃO 01
Muitas atividades importantes para o desenvolvimento tecnológico
humano requerem soluções secas, ou seja, sem água. Há muitas
formas de eliminar a água de um líquido, mas eliminar praticamente
todas as moléculas de água pode ser uma tarefa difícil. Um material
poroso, chamado de peneira molecular, é capaz de capturar água
muito eficientemente.
Aluminossilicatos são materiais microporosos e, dependendo do
diâmetro da abertura e do volume dos poros, podem funcionar como
peneiras moleculares para a água. Um aluminossilicato com diâmetro
da abertura do poro igual a 0,4 nm está representado na figura 1.

a) Determine, a partir da figura, o comprimento de onda  da onda
plana.
Na cuba, em x = 0, há um anteparo rígido, paralelo às frentes da onda
plana, com duas pequenas fendas cujos centros estão em y  b / 2 .
O lado direito da figura mostra o resultado da interferência das duas
ondas que se propagam a partir das fendas.
b) a coordenada y 1 , para y > 0, do primeiro mínimo de interferência
na parede do lado direito da cuba. Calcule o valor da distância b, entre
os centros das fendas, considerando que a posição do primeiro
D
mínimo pode ser aproximada por y1 
, em que D é a distância
2b
entre as fendas e o lado direito da cuba;
c) a frequência f de vibração da haste para que o primeiro mínimo de
interferência, na parede do lado direito da cuba, esteja na coordenada
y = 15 cm, considerando que a velocidade da onda não depende da
frequência.

Figura 1

Resolução
a) A partir do gráfico (vide figura, valores negativos para o eixo x),
concluímos que há 5 repetições (5 comprimentos de onda) em um
comprimento de 10 cm.
d = diâmetro da abertura do poro.
a) Considere uma peneira molecular hidratada de fórmula molecular
9
Na2O  Al 2  O 3  2SiO2  H2O . Qual a percentagem em massa
2
de água nesse material?
b) Considerando que cada mol de peneira molecular tem um volume
ao redor de 120 cm3 disponível para a captura de moléculas de água,
calcule o volume de uma molécula de água e o número de moléculas
de água que pode ser retido em 1 mol de peneira molecular.
c) Uma molécula de água tem distância entre os átomos de oxigênio e
hidrogênio de 96 pm e distância entre os átomos de hidrogênio de
150 pm. Considerando as orientações apresentadas na figura 2,
calcule, em cada caso, qual o menor diâmetro da abertura do poro
(expresso como um número inteiro em pm) que uma peneira molecular
deve ter para capturar água. Demonstre os cálculos. Desconsidere os
raios atômicos.
Figura 2

Assim:


10 cm
 2 cm .
5

b) Observando a figura, obtemos que y1  10 cm (observe a figura
abaixo)

Agora, utilizando a expressão do item b, podemos calcular:
y1 

30  2
D
 7,5 
 b  4 cm
2b
2b

Resolução
a) Para calcular a percentagem em massa de água na peneira
molecular hidratada, precisamos calcular quanto de massa de água
existe em 1 mol da peneira. Pela fórmula molecular, notamos que em
1 mol da peneira, existe 9/2 mols de água, assim, calculamos qual a
massa de 9/2 mols de água:

c) Usando novamente a expressão do item b para y = 15 cm obtemos
y

30  
D
 15 
   4 cm
2b
24

1 mol H2O
9/2 mol H2O

Sendo a velocidade a mesma para qualquer frequência, conforme
dado no enunciado, e a partir da relação fundamental da ondulatória,
obtemos

18 g
x
x = 81 g H2O

v    f  1  f1    f (pois, as velocidades são iguais!) 

Então, basta calcular o quanto essa massa de água corresponde da
massa total de 1 mol de peneira molecular hidratada:

2  5  4  f  f  2,5 Hz
10
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100%
% H2O (m/m)

‘
QUESTÃO 02
O fósforo elementar pode ser obtido em diferentes formas alotrópicas,
nas condições mostradas na figura.

365 g (1 mol peneira)
81 g (9/2 mol H2O)

% H2O (m m) 

81
 100  22%
365

b) Cálculo da massa (m) de água presente em 1,0 mol:
m  d  V  m  120 g

O fósforo branco, de fórmula P4, é convertido em fósforo vermelho,
conforme a estrutura mostrada na figura. Isso faz com que suas
propriedades se alterem. Por exemplo, fósforo branco é solúvel no
solvente dissulfeto de carbono, ao passo que o vermelho não é
solúvel.

Massa molar (M) da água: M = 2.1 + 16 = 18 g/mol
Cálculo do número de moléculas (N):
18 g de H2O
120g de H2O

A obtenção industrial do fósforo branco é feita a partir do aquecimento
do mineral fluorapatita, 4 Ca5 (PO4 )3 F , na presença de sílica e carvão,

6,0·1023 moléculas
H2O
N

conforme a equação

4 Ca5 (PO4 )3 F  18 SiO2  30 C  3 P4  30 CO  18 CaSiO3  2 CaF2

120.6.1023
 4.1024 moléculas
18
 N  4.1024 moléculas
N

Com base nessas informações, responda ao que se pede.
a) Qual das formas alotrópicas do fósforo mostradas na figura terá
maior densidade?
b) Estima-se que, anualmente, 744.000 toneladas de fósforo branco
são produzidas industrialmente. Calcule a massa total de fluorapatita
usada como matéria-prima nesse processo. Considere que esse
mineral possui 100% de pureza. Demonstre os cálculos.
c) Qual a diferença entre as ligações que mantêm as moléculas de
fósforo branco unidas e as que mantêm a estrutura do fósforo
vermelho ou do fósforo preto? Explique.

Cálculo do volume (V) de uma molécula de água:
18 cm3 de H2O
V

V

6,0·1023 moléculas
H2O
1 molécula

18
 3,0.1023 cm3 
6.1023
V  3,0.1023 cm3

c) Considerando que o diâmetro de abertura do poro esteja na direção
vertical na Figura 2, o menor diâmetro de abertura deve, no mínimo,
corresponder ao tamanho da molécula na direção vertical (d). Assim,
para a orientação 1, temos:

Resolução
a) O fósforo (P) foi descoberto em 1669 pelo alquimista alemão
Hennig Brand, presente no grupo 15 ou VA da tabela periódica, e
possui, aproximadamente, 10 variedades alotrópicas e classificado em
três categorias principais: preta, branca e vermelha. Na questão, as
formas apresentadas são do fósforo preto, fósforo branco e fósforo
vermelho, as mais comuns e, em relação à densidade das três formas,
o fósforo preto é o que apresenta a maior densidade, pois a sua forma
lamelar apresenta menor volume de empacotamento, além de ser
obtido em altas pressões.
b) Cálculo da massa total (mt) de fluorapatita ( Ca5 (PO4 )3F ):

d 2  752  962  d  60 pm

Massa molar da fluorapatita: M ( Ca5 (PO4 )3F ) = 504 g/mol
Para a orientação 2, temos que o menor diâmetro de abertura é a
própria distância entre os átomos de hidrogênio, isto é, 150 pm,
conforme mostrado na ilustração a seguir:

Massa molar do fósforo branco: M(P4) = 124 g/mol
4 mol de Ca5 (PO4 )3F : 3 mol deP4

4 . 504 g de Ca5 (PO4 )3F
mt

3 . 124 g de P4
744.000 t

 mt  4,032  106 t de Ca5 (PO4 )3F

c) A diferença é que a ligação que mantêm as moléculas do fósforo
branco unidas é intermolecular, realizada entre moléculas apolares do
tipo van der Waals ou dipolo induzido-dipolo instantâneo e com menor
intensidade que a força intramolecular. A ligação que mantém a
estrutura do fósforo vermelho ou preto é intramolecular e do tipo
ligação covalente, pois ocorre entre átomos de fósforo, não metal,
compartilhando elétrons entre os átomos e tornando a ligação de alta
intensidade.
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QUESTÃO 03
O tricloreto de nitrogênio (NCl3), ou tricloramina, é um composto de
aparência oleosa muito perigoso quando puro, pois se decompõe
explosivamente formando N2 e Cl2. Ele era utilizado, até sua proibição
na década de 1940, para o branqueamento de farinhas comerciais, no
chamado Processo Agene®. Atualmente, é conhecido como um dos
subprodutos tóxicos indesejáveis formados no processo de
desinfecção de piscinas. Ele se forma, por exemplo, pela reação do
cloro usado nas piscinas com ureia proveniente da urina de nadadores
que as utilizam.
Etapa 1: Colocou-se uma solução aquosa do corante em um funil de
separação. Em seguida, um volume igual de diclorometano foi também
adicionado a esse funil, agitando-se o conteúdo em seguida. Após
algum tempo, observou-se separação em duas fases.

Pede-se:

Etapa 2: Recolheu se a fase superior (solução azul) obtida na etapa 1
em um béquer e adicionou-se a ela uma solução aquosa de ácido
sulfúrico, até a solução se tornar vermelha. A seguir, colocou-se essa
solução em um funil de separação limpo, ao qual também foi
adicionado igual volume de diclorometano. Agitou-se o conteúdo e,
após algum tempo, observou-se separação de fases.
Etapa 3: A solução vermelha obtida (fase inferior) foi recolhida em um
béquer limpo, ao qual foi adicionada, em seguida, uma solução
aquosa de hidróxido de sódio, observando-se nova mudança de cor. O
conteúdo do béquer foi transferido para um funil de separação limpo,
agitou-se o conteúdo e, após algum tempo, observou-se separação de
fases.

a) Represente a molécula do NCl3 utilizando fórmula de Lewis.
b) Escreva a equação balanceada para a decomposição do NCl 3 em
N2 e Cl2. Qual é o número de oxidação do nitrogênio no reagente e no
produto?
c) Calcule a entalpia da reação de decomposição do NCl3,
considerando os valores de energia de ligação fornecidos. A reação é
endotérmica ou exotérmica? Demonstre seus cálculo se justifique sua
resposta.
Resolução
a) Fórmula eletrônica ou de Lewis do tricloreto do nitrogênio (NCl 3):

O esquema a seguir mostra os resultados obtidos nas três etapas do
experimento.

b) Equação de decomposição do tricloreto de nitrogênio (NCl 3):

2 NC

3

 N2  3C

Com base nesses resultados, pergunta-se:
2

a) Se a um funil de separação forem adicionados água e
diclorometano, qual é a fase da água (superior ou inferior)?
b) Escreva a equação química que representa a transformação que
ocorreu com o corante na etapa 2. O produto orgânico dessa etapa é
mais solúvel em água ou em diclorometano? Explique com base nos
resultados experimentais.
c) Qual é a cor de cada uma das fases na etapa 3? Explique com base
nos resultados experimentais.

Considerando a escala de eletronegatividade de Pauling, o nitrogênio
é menos eletronegativo que o cloro (Atkins, P.; Jones, L. Princípios de
Química, 3a ed), portanto o número de oxidação (Nox) do nitrogênio
presente no composto NCl3 (reagente) é igual a + 3, e no composto N2
(produto) é igual a zero.
c) Cálculo da entalpia (ΔH) de decomposição do NCl 3:

2 NC

3

 N2  3 C

H   H   H
R

2

P

 H  2.3.200 1200 KJ
R

 H 1.940  3.240 1660 KJ

Resolução
a) A densidade do diclorometano (1,33 g/mL) é maior do que a da
água (1,00 g/mL), dessa forma, a água por apresentar a menor
densidade estará na fase superior.
b) A equação química que representa a transformação ocorrida é a
seguinte:

P

H  1200  1660   460 KJ
H   460 KJ ou H   230 KJ / mol deNC

3

A reação de decomposição do NCl3 é exotérmica ( H  0 ).
QUESTÃO 04
Um corante, cuja fórmula estrutural está representada na figura, foi
utilizado em um experimento. Sabe-se que sua solução aquosa é azul
e que, com a adição de um ácido à solução, ela se torna vermelha. O
experimento foi realizado em três etapas:
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De acordo com o resultado da etapa 2, a fase inferior, que é o
diclorometano (mais denso que a água), ficou vermelha, indicando que
o composto vermelho, produto da reação, se encontra nessa fase.
Portanto, o produto orgânico dessa etapa é mais solúvel em
diclorometano.

Resolução
a) O íon molecular de maior massa contém os isótopos de Br e C de
maior número de massa. Assim, sua fórmula molecular será:

c) Na etapa 3, a solução vermelha, contendo o composto com o anel
fenólico, foi neutralizada com hidróxido de sódio, conforme a seguinte
equação química:

b) Nos íons de massa molecular 166, o átomo de carbono ( 12C) e os
de flúor (19F) contribuem com um total de 50 ( 12  2  19  50 ). Assim
sendo, a contribuição dos átomos de bromo e cloro é de 166 – 50 =
116, que corresponde à combinação 79Br e 37 C e à combinação 81Br
e

35

C . Assim, podemos ter as seguintes fórmulas moleculares:

c) Considerando as diferentes combinações de isótopos, teremos os
seguintes cátions-radicais:
De acordo com o resultado do experimento 1, o composto que dá a
coloração azul é mais solúvel na fase superior, menos densa (fase
aquosa). Enquanto que a fase inferior é o diclorometano, incolor, como
indicado pelo resultado do experimento 1. Assim, ao final da etapa 3, a
fase superior é azul e a fase inferior é incolor.

Cátions-radicais

QUESTÃO 05
Na natureza, existem os seguintes isótopos: 79Br e 81Br, cada um com
a probabilidade de ocorrência de 50%, e 35 C e 37 C , com
probabilidades de 75% e 25%, respectivamente. Um instrumento
chamado espectrômetro de massas pode ser utilizado para analisar
moléculas constituídas por diferentes combinações desses isótopos.
Nessa análise, formam-se os chamados íons moleculares, pela perda
de um elétron de cada uma dessas moléculas. O resultado é um
gráfico, chamado espectro de massas, onde esses íons moleculares
são registrados na forma de linhas, em ordem crescente de massa
molecular. A intensidade de cada linha, correspondendo a uma
mesma massa, depende da probabilidade de ocorrência de cada
combinação isotópica no íon formado. Assim, por exemplo, para o
composto BrC , foram obtidos os seguintes resultados:

4
1

QUESTÃO 06
Alguns cloretos de alquila transformam-se em éteres quando
dissolvidos em etanol, e a solução é aquecida a determinada
temperatura. A equação química que representa essa transformação
é:

Um grupo de estudantes realizou um experimento para investigar a
reatividade de três cloretos de alquila ao reagir com etanol, conforme
descrito a seguir e esquematizado na tabela.
O grupo separou 4 tubos de ensaio e, em cada um, colocou 1 mL de
etanol e uma gota do indicador alaranjado de metila. A seguir,
adicionou 6 gotas de cloreto de metila ao tubo 2, 6 gotas de cloreto de
sec-butila ao tubo 3 e 6 gotas de cloreto de terc-butila ao tubo 4 (linha
I na tabela). Os quatro tubos foram aquecidos por 10 minutos a 60 °C,
em banho de água e, após esse tempo, foram registradas as
observações experimentais relacionadas à cor das soluções (linha II
na tabela). Surgiu a dúvida quanto ao resultado obtido para o tubo 2
e, assim sendo, os estudantes resolveram fazer um novo teste,
adicionando, a cada um dos tubos, 2 gotas de uma solução 5% de
nitrato de prata em etanol. As observações experimentais feitas a
partir desse teste também foram registradas (linha III na tabela).

a) Mostre a fórmula molecular do íon molecular de maior massa,
especificando os isótopos de Br e C presentes.
b) Mostre as fórmulas moleculares, especificando os isótopos de Br e
C presentes, para todos os íons de massa molecular 166 formados.
c) Baseando-se somente nas informações apresentadas, mostre, no
gráfico da folha de respostas, como poderia ser o espectro obtido para
a análise do halon-1211.
Note e adote:
12

Intensidade relativa
3

Assim, o espectro obtido para a análise do halon-1211 seria da
seguinte forma:

O halon-1211 é um gás cuja fórmula molecular é CBrC F2 . Quando
esse gás foi analisado em um espectrômetro de massas, formaram-se
íons moleculares.

Considere que, na natureza, tanto a porcentagem de
19
F é 100%.

Massa molecular
164
166
166
168

C como a de

Folha de Resposta:

a) Explique por que a cor do indicador ácido-base muda quando
ocorre a reação do cloreto de alquila com o etanol.
b) Dê a fórmula estrutural do produto orgânico e a fórmula do
precipitado formados no tubo 3.
c) Com base nos resultados experimentais, indique a ordem de
reatividade dos três cloretos de alquila investigados no experimento.
Justifique sua resposta com base nos resultados experimentais.
13
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c) Dada a morfologia da flor da espécie A, cite um animal nectarívoro
(que se alimenta de néctar) que poderia polinizá-la. Justifique sua
resposta levando em conta uma adaptação desse animal relacionada
à capacidade de polinização dessa flor.
Resolução
a) A fecundação resulta do encontro de gametas e, nas angiospermas,
corresponde à união da oosfera (gameta feminino) com o primeiro
núcleo espermático do tubo polínico (gameta masculino). A união
desses gametas haploides origina o zigoto diploide, que assim que é
formado inicia a sua multiplicação mitótica dando origem ao embrião
diploide. À medida que o embrião se desenvolve, este inicia a
produção de hormônios vegetais, por exemplo as auxinas, que
estimulam o desenvolvimento do ovário. O ovário pode se desenvolver
acumulando quantidades variáveis de água, tornando-se suculento ou
não, dependendo de cada espécie, originando frutos carnosos os
frutos secos respectivamente. Assim sendo, concluímos que após a
fecundação, o ovário se desenvolve e se transforma em fruto.
b) A autofecundação ocorre quando o gameta masculino da própria
planta fecunda o gameta feminino, e esse evento é consequência da
autopolinização. A polinização é o fenômeno de transferência do pólen
da antera do estame para o estigma do pistilo da flor. Em muitas
espécies a autopolinização é evitada e os mecanismos são diversos.
Por exemplo há mecanismos que evitam a autopolinização pela
maturidade não sincronizada das regiões masculinas e femininas da
flor (dicogamia), outros consistem na interposição de barreiras entre o
estigma e o estame da flor (hercogamia), também é possível evitar a
autopolinização afastando o estigma da antera, por possuírem
tamanhos muito diferentes (heterostilia), entre outros.
Observando os esquemas das duas plantas, verificamos que, na
planta A, o afastamento da antera e do estigma é maior do que o
verificado na planta B. Dessa forma, conclui-se que a probabilidade
de autofecundação é maior na planta B, devido à maior proximidade
das regiões reprodutivas citadas.
c) Muitas espécies de angiospermas são dependentes de agentes
polinizadores no ambiente. Agentes como os animais coevoluíram
com essas plantas, originando relações ecológicas muito íntimas entre
a planta e o seu polinizador. Dessa forma, é possível estimar o tipo de
polinizador observando-se as características da flor da planta, pois
estas apresentam atrativos e características compatíveis ao tipo de
polinização. Por exemplo, flores perfumadas podem atrair insetos,
aves e morcegos, nectários normalmente atraem aves e insetos, cores
são atrativas para insetos e aves, e estames muito abundantes podem
indicar polinização pelo vento. Borboletas e aves podem ser animais
nectarívoros e as flores que normalmente são polinizadas por tais
agentes possuem corola alongada em forma de tubo, com nectários
localizados ao fundo, como mostrado no esquema da flor A. Esse tipo
de flor dificulta o acesso dos animais ao néctar, possibilitando o
acesso apenas a animais que possuem adaptações que possibilitem o
acesso ao néctar, como a probóscide sugadora de lepidópteros
(borboletas e mariposas) e o bico alongado de colibris e beija-flores.
Quando esses animais se esforçam para ter acesso aos nectários, os
estames liberam o pólen que se adere ao animal, podendo ser
carregado para outra planta quando o agente troca de flor,
promovendo a polinização.

Note e adote:
Alaranjado de metila é um indicador ácido-base.
Em pH < 4, apresenta coloração vermelha e, em pH > 5, apresenta
coloração amarela.
Resolução
a) Equação química de transformação do cloreto de alquila, na
presença de etanol, em éter:

A reação muda de cor, na presença do indicador ácido-base, devido a
liberação de íons H+ caracterizando um meio ácido.
b) Reação química do produto orgânico presente no tubo 3:
OC2H5

Cl

+

C2H5OH

+

HCl

O produto da reação no tubo 3 é o éter com a seguinte fórmula
estrutural:
OC2H5

O precipitado formado no tubo 3 é o AgC
apresentado a seguir:

Ag(a q )  C


( aq )

 AgC

(cloreto de prata) como

(s )

c) A ordem decrescente de reatividade dos cloretos de alquila é a
seguinte:

>

CH3C

>

A reatividade dos haletos de alquila deve ocorrer devido à mudança de
cor da solução e uma alteração quanto a formação de um composto
insolúvel na solução. O cloreto de sec-butila é o haleto de alquila que
apresenta a maior reatividade porque apresenta a cor vermelha da
solução indicando a liberação de íons H+ deixando o meio ácido (pH <
4,0) e formação de precipitado ( AgC ); o segundo haleto de alquila é
o cloreto de metila porque apresenta a solução avermelhada,
evidenciando menor caráter ácido e ligeira turbidez; e o composto de
menor reatividade, o qual apresentou coloração amarelada (pH > 5,0),
o que indica que não ocorreu a liberação de íons H + e nada
evidenciado quanto a uma alteração do meio, turbidez ou formação de
precipitado.
BIOLOGIA
QUESTÃO 01
Os esquemas mostram cortes longitudinais de flores de duas espécies
diferentes (A e B).

QUESTÃO 02
Os gráficos mostram informações sobre fatores abióticos de quatro
locais (L1 a L4), todos eles cobertos por vegetação nativa. A duração
do dia é mostrada como o tempo decorrido entre o nascer e o pôr do
sol.

Baseado nos elementos listados na figura, responda ao que se pede.
a) O que ocorre com o ovário após a fecundação da flor?
b) Considerando-se que a autofecundação seja possível nas duas
espécies, em qual delas este mecanismo de fecundação é favorecido?
Justifique.

a) Considerando L1 e L4, em qual deles se espera encontrar maior
variedade de adaptações dos animais a climas frios?
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b) Considerando L2 e L3, em qual deles será maior a produtividade
primária bruta em um campo nativo, ao longo de um ano? Justifique.
c) Se houver florestas pluviais em L3 e L4, em qual delas haveria
maior diversidade de seres vivos em geral? Com base em seus
conhecimentos, em qual destes locais as cadeias tróficas seriam mais
complexas? Justifique.
Resolução
a) O gráfico da temperatura máxima em junho mostra que esta é alta
em L1 e baixa em L4, portanto, em L4 é esperado uma maior
variedade de adaptações dos animais às temperaturas mais
baixas.
b) A produtividade primária bruta (PPB) da vegetação desses
ecossistemas corresponde à quantidade de matéria orgânica
produzida pela fotossíntese, sem debitar a quantidade de energia
gasta pelo vegetal em seus processos vitais. Há vários fatores que
podem interferir na PPB por terem impacto direto sobre a fotossíntese.
Entre eles está a quantidade de água disponível, a quantidade de luz,
a concentração de CO2, a disponibilidade de nutrientes do solo, a
temperatura média anual, entre outros.
Observando os gráficos, não há diferença na pluviosidade de L2 e L3,
no entanto, a temperatura máxima em junho e a duração do período
iluminado no mesmo mês são maiores em L2 do que em L3. Assim
sendo, o campo nativo de L2 tem temperaturas mais elevadas e maior
período de incidência solar, fatores que favorecem a fotossíntese e,
consequentemente, a PPB. Dessa, forma é esperado que a PPB de
L2 seja maior do que em L3, no mesmo período em uma área
equivalente.
c) A partir dos gráficos, verificamos que a duração do período
luminoso em julho é a mesma para L3 e L4, porém, a temperatura
máxima nesse mês e a pluviosidade anual são maiores em L3 do que
em L4. Com esses dados é de se esperar maior produtividade primária
em L3 e possivelmente uma floresta pluvial mais densa. Tendo como
base a medida da diversidade dos diversos ecossistemas da Terra em
função da produtividade e densidade da floresta, podemos afirmar que
a produtividade mais elevada e uma floresta mais densa são fatores
que favorecem a biodiversidade. Conclui-se, portanto, que em L3
haveria maior diversidade de seres vivos.
As cadeias tróficas e as teias alimentares são mais complexas onde
existe maior biodiversidade. Quanto mais opções alimentares
existirem, maior a variedade de cadeias tróficas e por consequência
mais complexas serão as teias alimentares, que contemplam todas as
possibilidades tróficas em um ecossistema. Assim sendo, como
esperamos maior diversidade de seres vivos em L3, também é
esperada maior complexidade das cadeias tróficas nesse local.

c) escreva o trecho da molécula de DNA que codifica o segmento da
enzima ativa e assinale, nessa molécula, o local em que ocorreu a
mutação e qual a base perdida.
Resolução
a) O código genético consiste na relação universal de códons (trincas
de bases) e os aminoácidos codificados por eles. Por exemplo, o
códon AUG presente no RNAm é responsável por codificar o
aminoácido metionina na proteína sintetizada. Entretanto, é válido
ressaltar que existem três códons (UAA, UAG e UGA) que não são
responsáveis por codificar aminoácidos, uma vez que estes têm a
função de sinalizar o fim do processo de síntese proteica, também
chamado de tradução. Conforme demonstrado na imagem, o código
genético possui 64 códons enquanto que o número de aminoácidos
existentes é igual a 20. É possível observar no código genético
fornecido que alguns aminoácidos podem ser codificados por códons
diferentes, fato que leva à denominação de código genético
degenerado. Um exemplo que ilustra tal situação é referente ao
aminoácido leucina que pode ser codificado por seis códons diferentes
(UUA, UUG, CUU, CUC, CUG e CUA). Portanto, o código genético é
degenerado porque um mesmo aminoácido pode ser codificado
por códons diferentes.
b) De acordo com o enunciado, a sequência de RNAm responsável
pela enzima ativa é UGG-AGU-CCA-UCA-CUU-AAU-GCA e para
descobrir a sequência de aminoácidos traduzida por esta sequência, o
candidato deveria consultar o código genético para obter a resposta
abaixo:
RNAm
UGG
AGU
CCA
UCA
CUU
AAU
GCA

Sequência de
aminoácidos
Triptofano (Trp)
Serina (Ser)
Prolina (Pro)
Serina (Ser)
Leucina (Leu)
Asparagina (Asn)
Alanina (Ala)

Portanto, a sequência de aminoácidos da enzima ativa é triptofanoserina-prolina-serina-leucina-asparagina-alanina
Para responder à segunda parte do item, o candidato precisaria
percorrer o raciocínio inverso, portanto, a partir da sequência de
aminoácidos
triptofano–serina–histidina–histidina–leucina–
metionina o candidato deveria descobrir a sequência de códons do
RNAm mutante.

QUESTÃO 03
Um trecho da sequência normal de aminoácidos de uma enzima ativa
é codificado pelo RNAm ...UGG-AGU-CCA-UCA-CUU-AAU-GCA...
Uma mutação, por perda de uma base, provocou o aparecimento de
uma enzima inativa que apresentava, nesse trecho, a sequência de
aminoácidos triptofano – serina – histidina – histidina – leucina –
metionina.

Sequência de
aminoácidos
Triptofano (Trp)
Serina (Ser)
Histidina (His)
Histidina (His)
Leucina (Leu)
Metionina (Met)

RNAm
UGG
AGU
CAU
CAC
UUA
AUG

Portanto, a sequência de RNAm responsável pela enzima inativa é
UGG-AGU-CAU-CAC-UUA-AUG
c) A enzima ativa é codificada pela sequência de bases UGG-AGUCCA-UCA-CUU-AAU-GCA fornecida pelo enunciado. Como se trata
de uma sequência de bases de RNAm, para descobrir a sequência de
bases da fita de DNA que serviu como molde para transcrição do
RNAm, deve-se levar em consideração o fato de as bases serem
complementares: A é complementar à base U, T é complementar à
base A, C é complementar à base G, G é complementar à base C.
RNAm
DNA

UGG
ACC

AGU
TCA

CCA
GGT

UCA
AGT

CUU
GAA

AAU
TTA

GCA
CGT

Abaixo é feita a comparação das sequências de RNAm e DNA normal
e mutante:

Usando as informações da tabela de códons,
a) justifique a afirmação: “O código genético é degenerado”;
b) determine a sequência de aminoácidos desse trecho da enzima
ativa e a sequência de bases do RNAm responsável pela enzima
inativa;

RNAm normal
RNAm mutante
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DNA normal
DNA mutante

para as células nutritivo-musculares da gastroderme. Essa sequência,
célula sensorialcélula nervosacélula muscular, configura um arco
reflexo simples. Graças à rede difusa e não centralizada, o estímulo
captado em um ponto é distribuído para todo o restante do corpo do
animal e a resposta motora apropriada é fornecida. A distribuição do
estímulo ao longo da rede pode ser feita a partir de qualquer ponto,
pois as células nervosas podem conduzir o estímulo nos dois sentidos
e não apenas em um sentido único como normalmente ocorre nos
neurônios dos animais dos demais filos do Reino Animal. A habilidade
dessas células nervosas pode ser explicada pela existência de
neurotransmissores em todas as extremidades das células nervosas,
não apenas nos axônios.

ACC-TCA-GGT-AGT-GAA-TTA-CGT
ACC-TCA-GTA-GTG-TTA-TAC-GT

Mediante comparação, é possível notar que a deleção ocorre no
terceiro códon, levando à mudança na matriz de leitura que
compromete toda a sequência de aminoácidos codificada após a
deleção. Mais especificamente, a mutação que ocorreu foi uma
deleção da base G (guanina) no terceiro códon do DNA, o que
acarretou na ausência da base C (citosina) no terceiro códon do
RNAm transcrito a partir do DNA.
* É valido ressaltar que apenas com os dados fornecidos pelo
exercício não é possível saber se a base deletada foi a primeira ou
segunda guanina do terceiro códon. Porém, tal incerteza não
compromete a resolução do exercício.

c) Diferente dos cnidários, a planária, o grilo e a salamandra possuem
sistema nervoso centralizado. A maior concentração de neurônios e
de órgãos do sentido está localizada na região anterior do corpo.
Nesses animais a especialização das diferentes regiões corporais é
evidente e a região anterior do corpo abriga a maior parte dos órgãos
do sentido que servem para captar estímulos do ambiente. Ao
contrário dos cnidários que são sésseis ou apresentam pouca
mobilidade, os outros animais citados locomovem-se ativamente pelo
ambiente, a procura de alimento. Durante a movimentação os sentidos
são usados para balizar a orientação e o comportamento do animal,
como a região anterior é a que está na frente e na direção do
movimento, os órgãos do sentido estão localizados nessa região e
captam os estímulos oriundos do ambiente.

QUESTÃO 04
A figura abaixo apresenta esquemas dos sistemas nervosos de
diferentes animais.

QUESTÃO 05
Há buracos do fundo do mar, conhecidos como pockmarks, que são
formados pela expulsão de gás, principalmente o metano (CH 4). A
maior parte desse metano é utilizada por bactérias e outros
organismos no próprio oceano, antes de chegar à atmosfera. O
metano dissolvido é oxidado pela ação de microrganismos da coluna
d’água, formando CO2, e isso constitui uma fração do CO2 que chega
à atmosfera.
Os
pockmarks
possuem
comunidades
de
microrganismos, moluscos e outros invertebrados que têm mais
espécies e biomassa que as das regiões vizinhas. O metano que
finalmente chega à atmosfera dura bem menos que o CO2, mas sua
capacidade de reter calor é mais de 20 vezes maior.

a) Qual é o padrão de simetria da hidra?
b) Considere que a hidra passa a maior parte do tempo fixa ao seu
substrato em lagoas rasas e margens de rios mansos. Descreva como
um estímulo ambiental captado em um ponto do corpo é transmitido
para todo o corpo da hidra.
c) Em qual região do eixo corporal do grilo, da planária e da
salamandra há a maior concentração de órgãos dos sentidos? Qual é
a relação dessa concentração com o fato de locomoverem-se
ativamente no ambiente?
Resolução
a) A hidra é um animal do filo Cnidaria, da classe Hydrozoa e possui
simetria radial, característica marcante do filo. Nesse padrão de
simetria não existe eixo anteroposterior, mas eixo oral-aboral. Ao
longo desse eixo podem ser estabelecidos mais de dois planos
capazes de dividir o corpo do animal em duas metades semelhantes.

Carlos Fioravanti, Fontes de metano, Revista Pesquisa FAPESP, Edição 271,
setembro/2018. Adaptado.

Com base no texto, responda ao que se pede.
a) Além do metano oxidado, cite alguma outra fonte de CO 2 nos
oceanos.
b) Sabendo-se que o gás metano é produzido também na
decomposição da matéria orgânica, cite duas outras fontes, não
marinhas, relacionadas a processos biológicos em que há grande
produção de metano.
c) Qual é o processo biológico envolvido na origem da energia que
sustenta a alta diversidade das comunidades em regiões de
pockmarks? Qual é o nível trófico dos seres vivos que o realizam?
Resolução
a) O CO2, gás cujo reservatório é a atmosfera, pode entrar na cadeia
alimentar oceânica a partir da atividade fotossintética desempenhada
por algas, cianobactérias e plantas aquáticas. Através da
fotossíntese, este gás é fixado em moléculas orgânicas que integram
as comunidades aquáticas. Entretanto, estas mesmas moléculas
orgânicas são constantemente oxidadas durante a respiração celular
que libera CO2 como produto que irá se dissolver na água. Outro
possível destino das moléculas orgânicas é a decomposição,
processo desempenhado principalmente por bactérias, que também
possui CO2 como produto. Assim, a fonte inicial de CO2 é a
atmosfera, porém, processos como respiração e decomposição
também são fontes deste gás para o meio aquático.
b) Apesar da imprecisão do termo “outras” no enunciado, exemplos de
processos biológicos não marinhos que produzem grande quantidade
de metano geralmente envolvem a participação de bactérias
metanogênicas. São exemplos destes processos:
- Eructação de ruminantes, ou seja, liberação de metano a partir da
boca de bovinos. Este metano liberado é originado a partir de
bactérias metanogênicas que vivem no sistema digestório destes
animais. Vale ressaltar que a atividade pecuária contribui, atualmente,
com uma elevada quantidade de metano liberado para a atmosfera.
- Atividade decompositora realizada por bactérias que vivem em
pântanos e mangues, ecossistemas pobres em O2.

b) A hidra possui um sistema nervoso difuso, isso significa que não há
centralização desse sistema, ou seja, não existe uma região com
maior concentração de neurônios que coordena o restante do corpo e
os neurônios estão espalhados de maneira homogênea ao longo do
corpo do animal. A rede de neurônios está localizada na mesogleia,
camada gelatinosa localizada entre a camada externa de células, a
epiderme, e a camada interna de células, a gastroderme, conforme
figura abaixo:

Quando um estímulo ambiental acontece, as células sensoriais
captam esses estímulos e passam para as célula nervosas da
mesogleia conectadas a elas, essas células nervosas transmitem
então o estímulo para as outras células nervosas da rede, que então
transmitem o estímulo para as células mioepiteliais da epiderme e
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- Atividade decompositora realizada por bactérias a partir de
resíduos orgânicos presentes em lixões e aterros sanitários.
- Derretimento no permafrost no Ártico contribui significativamente
para emissão de metano acumulado oriundo da decomposição.
Embora o derretimento não seja um processo biológico, o acúmulo
decorreu de atividade bacteriana.
- Biodigestão que ocorre em biodigestores nos quais resíduos
biológicos são fermentados, originando gases e matéria orgânica que
pode ser utilizada como adubo.
c) Os ecossistemas e as teias alimentares que os compõem
dependem de organismos produtores que integram a base das
cadeias alimentares. São os produtores que incorporam a energia e
geram a matéria orgânica, permitindo o fluxo de matéria e energia
responsável por manter o ecossistema. Produtores absorvem energia
e a utilizam para a síntese de matéria orgânica, seja através do
processo de fotossíntese ou através do processo de quimiossíntese.
De acordo com o enunciado, os pockmarks estão localizados no fundo
do mar, região na qual não há presença de luz, tratando-se, portanto,
de uma zona afótica. Assim, o processo biológico envolvido é a
quimiossíntese. Uma vez que estão localizados na base das cadeias
alimentares, os produtores ocupam o primeiro nível trófico.

Rósea

Branca

das enzimas A e B ativas.
Ocorre, obrigatoriamente, na presença
da enzima A ativa e ausência da enzima
B ativa.
Ocorre, obrigatoriamente, na ausência
da enzima A ativa. A ausência ou
presença da enzima B não interfere no
fenótipo.

A_bb

aa_ _

Assim, os possíveis genótipos de uma planta rósea são: AAbb e
Aabb.
b) Considerando cruzamento
descendentes abaixo:

AaBb

e

aabb,

obtém-se

os

Gametas de AaBb

Gametas
de aabb

QUESTÃO 06
Em uma variedade de petúnia, as flores podem ser brancas, róseas ou
roxas. Suponha que essas cores de flores resultem de pigmentos cuja
síntese é determinada por genes com segregação independente que
participam de uma mesma via metabólica, conforme esquematizado
abaixo:

ab

AB

Ab

aB

ab

AaBb
(roxa)

Aabb
(rósea)

aaBb
(branca)

aabb
(branca)

A partir do quadro de Punnet, é esperado entre os descentes as
proporções:
Proporção genotípica
1:1:1:1
¼ AaBb
¼ Aabb
¼ aaBb
¼ aabb

Proporção fenotípica
1:1:2
1/4 roxas
1/4 róseas
2/4 brancas

De acordo com o cruzamento acima, a proporção genotípica
esperada é 1:1:1:1 e a proporção fenotípica esperada é 1:1:2.
c) O cruzamento entre dois heterozigotos (AaBb x AaBb) é feito no
quadro abaixo:

Gametas de AaBb

Gametas de AaBb

Apenas a presença de alelos dominantes em cada um dos dois loci
determina enzimas ativas capazes de mediar as respectivas etapas de
produção dos pigmentos.
a) Quais são os possíveis genótipos de uma planta que apresenta
flores róseas?
b) Quais são as proporções genotípica e fenotípica esperadas entre os
descendentes do cruzamento de plantas com genótipos AaBb×aabb?
c) Qual é a proporção fenotípica esperada no cruzamento de
indivíduos heterozigóticos para os dois loci?
Resolução
a) O esquema dado no enunciado exibe uma via metabólica de
produção de pigmentos que depende de duas enzimas codificadas por
dois genes com segregação independente. Uma vez que os dois
genes são responsáveis pela formação de um determinado fenótipo (a
cor, no caso) trata-se de um nítido caso de interação gênica.
Considerando que a ação da enzima B depende de um produto
originado pela ação da enzima A, pode-se concluir que a ausência da
enzima A ativa implica na não produção do produto I, impedindo a
formação do produto II; a este tipo de interação dá-se o nome de
epistasia. De acordo com o enunciado, os alelos dominantes (escritos
em letras maiúsculas) são responsáveis pelas enzimas ativas,
enquanto que os alelos recessivos (escritos em letras minúsculas) são
responsáveis por codificar enzimas inativas ou até mesmo ausentes.
Considerando estes dados, pode-se concluir a relação genótipofenótipo abaixo:

Roxa

Fenótipo
Ocorre, obrigatoriamente, na presença

AB

Ab

aB

ab

AB

AABB

AABb

AaBB

AaBb

Ab

AABb

AAbb

AaBb

Aabb

aB

AaBB

AaBb

aaBB

aaBb

ab

AaBb

Aabb

aaBb

aabb

Proporção fenotípica
esperada nos descendentes
9:3:4
9/16 roxas
3/16 róseas
4/16 brancas
De acordo com o cruzamento acima, a proporção fenotípica
esperada é 9:3:4.
GEOGRAFIA
QUESTÃO 01
Em junho de 2018,12 crianças de um time de futebol e seu treinador
ficaram presos na caverna de Tham Luang, no extremo norte da
Tailândia. Pormais de duas semanas, a operação de resgate contou
com equipes e assistência técnica de vários países, sensibilizando a
população mundial.
No esquema a seguir, pode-se observar a localização e o perfil da
caverna e, no gráfico, a pluviosidade média mensal na Tailândia.

Genótipo
A_B_
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QUESTÃO 02
Observe a tabela:

https://webinfo.kz.Adaptado.

Brasil. MAPA. Projeções do Agronegócio: 2017/18 a 2027/28. 2018. Adaptado.

https://www.tmd.go.th.Adaptado.

a) Descreva a situação atual e a tendência futura da área plantada de
grãos no Brasil.
b) Há uma correlação entre a atual configuração da produção agrícola
e a estrutura fundiária brasileira? Justifique sua resposta.
c) Considerando os dados da tabela e os vetores de expansão do
cultivo de soja no território brasileiro na última década, aponte duas
possíveis consequências deste processo, sendo uma ambiental e
outra social.
Resolução
a) A tendência atual da produção de grãos no país (2016/2017) revela
o destaque da produção de milho e soja no território, sendo que juntas
essas culturas ocupam quase 90% das áreas destinadas aos
principais grãos plantados no país. A projeção futura indica um
crescimento produtivo importante da soja, que experimentará uma
expansão maior do que dos outros produtos apresentados.
b) A discrepância entre a área ocupada de milho e soja em relação
aos demais grãos reside no fato de que os primeiros, embora também
consumidos no mercado interno, possuem maior demanda e preços
mais elevados no mercado externo, o que faz com que grandes
produtores e empresas do agronegócio, que são os maiores
detentores de terrenos voltados à produção de grãos, destinem sua
produção à milhocultura e, principalmente, sojicultura. Já arroz, feijão
e trigo (e também outros gêneros alimentícios), que fazem parte da
base alimentar brasileira e são produtos de menor valor, são
destinados ao mercado interno e mais cultivados por pequenos
produtores e agricultores familiares, detentores de terrenos menores.
Dessa forma, a estrutura fundiária desigual se demonstra nos dados
de produção de grãos apresentados uma vez que os grãos cultivados
por grandes proprietários de terras ocupam também a maior área
produtiva, enquanto aqueles cultivados por pequenos agricultores
ocupam menor área.
c) Uma possível consequência ambiental seria o aumento do
desmatamento devido à expansão produtiva projetada (de 33.909 em
2016/2017 para 44.101 em 2026/2027), fenômeno esse que incidirá
sobretudo em áreas de expansão da fronteira agrícola, como o sul da
Amazônia e áreas de Cerrado no Nordeste (Matopiba).
Uma consequência social seria a intensificação da desigualdade
fundiária no campo, pois, como já afirmado, a sojicultura é dominada
por agentes que controlam grandes unidades produtoras e sua
expansão promoveria maior aquisição de terras por parte dos grandes
fazendeiros e empresas do agronegócio.

Com base nos dados fornecidos e em seus conhecimentos, responda:
a) Qual a rocha mais comum na formação de cavernas?
b) Indique e explique um processo que ocorre para a formação de
cavernas.
c) O clima da Tailândia é controlado pelas monções. Explique a
relação entre esse tipo de clima e a dinâmica hídrica relacionada ao
evento citado.
Resolução
a) As rochas mais comuns em áreas de relevos cársticos (onde ocorre
a presença e formação de cavernas) são de origem calcária. Apesar
de as rochas calcárias serem as mais comuns para a ocorrência de
cavernas, existem outros tipos rochosos onde elas também podem ser
formadas, sendo exemplos disso as rochas carbonáceas, como
dolomitas e as gipsitas.
b) O grande fator gerador do relevo cárstico e da formação das
cavernas encontradas atualmente é a erosão química relacionada com
a ação da água da chuva. Os solos e as rochas de origem calcárias
possuem propriedade química básica/alcalina e são, portanto,
fortemente reagentes a substâncias ácidas. A presença de água
acidificada – principalmente proveniente a partir das chuvas
(contenedoras de ácidos carbônico, sulfúrico ou nítrico) –, quando
atuantes sobre as rochas calcárias alcalinas, geram porosidades que
evoluem para fissuras ou galerias internas que conhecemos por
cavernas. O esquema abaixo demonstra tal dinâmica:

QUESTÃO 03
Observe as anamorfoses:
Fonte: http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/mvsl/Sala%20de%20Leitura
/conteudos/SL_o_calcario_e_as_grutas_calcarias.pdf

c) O clima de monções típico do sudeste asiático é regido por dois
regimes hídricos pluviais extremamente bem definidos. Durante o
inverno (dezembro a março), o Sudeste Asiático é acometido por
ventos e massas atmosféricas secas e frias provenientes do norte do
continente e, portanto, apresenta baixíssima pluviosidade. Nos meses
de junho a setembro, período em que ocorre o verão no hemisfério
norte, a região é ocupada por massas de ar extremamente úmidas
vindas da região equatorial que geram os maiores índices globais de
pluviosidade. Como os garotos do time e seu professor entraram em
uma caverna sujeita à inundação em um período muito chuvoso,
acabaram presos por semanas, uma vez que, durante este período, as
chuvas foram torrenciais e contínuas e colaboraram para o evento
descrito no enunciado da questão.

https://worldmapper.org/ Acesso: outubro 2018.
a) Identifique dois dos países que mais se destacam em relação às
armas nucleares.
b) Identifique qual é, em cada anamorfose, a condição do Oriente
Médio. Explique.
c) Nas últimas décadas, houve uma intensificação e expansão de
conflitos armados e guerras no mundo. Em que medida as figuras I e II
revelam essa situação? Explique.
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conjunto com o terremoto, avariou o sistema de refrigeração da usina
nuclear de Fukushima, ocasionando assim a explosão ou ruptura do
isolamento de contenção radioativa dos reatores da usina. Tal evento
ficou marcado na história da produção nucleoelétrica como o segundo
vazamento nuclear mais severo da história, perdendo apenas para a
explosão de Chernobyl nos anos 80. Se buscarmos um evento natural
causado ou agravado por um tsunami, poderíamos então citar a
transformação da morfologia praiana e/ou a alteração do processo de
sedimentação/erosão na orla continental e na plataforma continental
marinha.

Resolução
a) O destaque do primeiro mapa reside sobre o poderio militar dos
Estados Unidos e da Rússia. Segundo dados da Federation of
American Scientists (2016), os Estados Unidos possui cerca de 10 mil
ogivas nucleares (ativas e inativas), enquanto os russos têm um total
de 7 mil, aproximadamente.
b) Em relação à posse de armas nucleares (anamorfose da esquerda),
o Oriente Médio é pouco representativo, sendo que os países que o
compõe são imperceptíveis, sendo tal fator decorrente de um forte
controle exercido durante a Guerra Fria (1945-1991) por parte de
Estados Unidos e União Soviética, impedindo o acesso dos países da
região a tecnologias de produção bélica nuclear.
Já em relação aos gastos militares (anamorfose da direita), vários
países dessa região possuem representatividade considerável no
mapa, com destaque para Arábia Saudita, Irã, Israel, Iraque, Síria e
Emirados Árabes. Isso decorre da grande instabilidade geopolítica da
região, resultado de tensões territoriais, disputas por recursos
energéticos (petróleo), conflitos étnico-religiosos e da ação de grupos
terroristas naqueles países.
c) A figura I mostra que a posse de armas nucleares está atrelada
principalmente a dois países (EUA e Rússia), com a ocorrência de
armas em menor quantidade e em um número restrito de nações,
como Índia, Paquistão, China, França e Reino Unido. Na figura II,
observa-se uma representatividade de um maior número de países, o
que indica sua participação relativa maior quando o tema retratado na
representação cartográfica é gastos militares, indicando que países do
Oriente Médio ou nações como Coreia do Norte, Coreia do Sul e
Japão ou ainda Índia e Paquistão são países que estão envolvidos em
conflitos armados, guerras ou em tensões internas e externas.

QUESTÃO 05
Observe as figuras referentes à imagem noturna do Brasil:

Simielli, M.E. Geoatlas. 2016. Adaptado.

a) A que se referem os pontos e manchas luminosos nas figuras I e II?
b) Qual é o conceito que define os aglomerados da figura II? Explique.
c) O mapa da figura I revela a desigualdade da rede representada.
Explique um processo que tenha induzido a essa desigualdade.
Resolução
a) Os pontos em ambas as figuras dizem respeito às áreas
urbanizadas em parte da América do Sul, com destaque para várias
cidades do território brasileiro (figura I) e, mais especificamente, na
região Sudeste onde estão as duas maiores áreas metropolitanas do
país: São Paulo e Rio de Janeiro (figura II).
b) O conceito é o de região metropolitana que, segundo o Estatuto da
Metrópole (lei 13.089, art. 3º, 2015), pode ser definido como
“aglomerações urbanas, constituídas por agrupamento de Municípios
limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução
de funções públicas de interesse comum”. A abordagem geográfica de
uma região metropolitana permite entendê-la ainda como uma
estrutura territorial complexa, resultante da concentração demográfica
econômica, de bens e serviços e de uma infraestrutura técnica de
comunicação e transportes que lhe confere centralidade na rede
urbana, sendo este um centro decisório e estratégico a nível regional,
nacional ou até global.
c) A concentração do processo da formação de cidades e urbanização
próxima ao litoral brasileiro e com maior intensidade na região Sudeste
do país resulta de dois aspectos fundamentais.
O primeiro é de caráter histórico e remete ao período colonial com o
estabelecimento de vilas e cidades mais próximas do litoral, tanto
pelas características naturais (clima favorável e solos férteis) que
possibilitavam a exploração de recursos e o aproveitamento agrícola
do território, quanto por características técnicas de proximidade dos
portos para escoamento dos recursos explorados e produzidos para
atender aos interesses dos colonos.
O segundo fator, de cunho econômico, diz respeito ao surgimento e
desenvolvimento da indústria na região Sudeste a partir da década de
1930, processo este intensificado na segunda metade do século XX.
Tal dinâmica (industrialização) promoveu a expansão de fábricas e,
consequentemente, de cidades (urbanização) por meio da atração de
capitais produtivos e mão-de-obra aos centros mais dinâmicos
resultando no crescimento não somente das metrópoles paulista e
fluminense (figura II), mas também de outros centros menores dessa
região.

QUESTÃO 04
Tsunamis são ondas de grandes dimensões e destrutivas que têm sua
origem sob os oceanos, podendo atingir as linhas de costa e causar
grandes danos. Dentre os eventos de tsunami mais recentes, pode-se
citar o ocorrido na Indonésia em setembro de 2018, com mais de
1.600 vítimas.

a) A maior frequência de ondas ocorre no oceano mais profundo ou
nas águas mais rasas?
b) Observando a figura, qual é o processo gerador dos tsunamis?
Explique.
c) Cite e explique um evento natural ou de origem antrópica que teve
suas consequências causadas ou agravadas pela ocorrência de um
tsunami.
Resolução
a) As ondas são resultado das ações dos ventos atmosféricos sobre a
superfície dos oceanos e podem ocorrer tanto em águas profundas
quanto principalmente em águas rasas. Contudo, a questão aborda
um tipo específico de ondas oriundas de terremotos ocorridos na
crosta oceânica. Estas são deslocamentos de água gerados pela
liberação da energia (ondas de impacto) dissipadas por eventos
tectônicos. Neste caso, o deslocamento de água (ondas) é quase
imperceptível em águas profundas, porém, ao chegar em relevos
marinhos rasos, próximos à costa, a água deslocada verticalmente
pelo assoalho submarino forma ondas intensas e destrutivas a quem
nomeamos Maremotos ou Tsunamis.
b) Os Tsunamis ou Maremotos são formados a partir de terremotos
ocorridos na crosta oceânica. Tais eventos geológicos são
provenientes de movimentos tectônicos de impacto/deslocamento da
crosta ou mesmo de redução de falhas ou fissuras na crosta terrestre.
Os Maremotos ou Tsunamis são os deslocamentos de água gerados
pela liberação da energia (ondas de impacto) dissipadas pelos eventos
tectônicos acima descritos.
c) Em 2011, um terremoto na crosta marítima do Japão próximo a
região de Fukoshima gerou um Tsunami que em si já seria bastante
impactante, mas que levou a eventos ainda mais sérios quando, em
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Então teríamos como resposta completa:

QUESTÃO 06
A tabela na folha de respostas demonstra que fatores tectônicos e
geológicos que influenciam nos processos de formação do relevo
mudam conforme diferentes escalas de tempo e espaço. Algumas
feições podem ser caracterizadas como de baixa frequência e alta
magnitude, com ação irregular ao longo do tempo, movendo grandes
quantidades de massa e resultando em formas geográficas de grande
escala. Outras feições são de alta frequência e baixa magnitude, com
ação mais regular, movendo pequenas quantidades de massa e
resultando em rugosidades de pequena escala.
Considerando a correlação entre magnitude relativa do evento e
escala de tempo, utilize a tabela da folha de respostas para responder
aos itens “a” e “b”; e com base na mesma correlação, responda ao
item “c”.

Magnitude
relativa
do
evento
Megaevento
Mesoevento
Microevento

Mega-evento
Meso-evento
Micro-evento

Grande
tempo
de
duração ou grande área
abrangida
Médio tempo de duração
ou média área abrangida
Pequeno
tempo
de
duração
e/ou
área
abrangida

ou

Média
intensidade
grande magnitude
Pequena intensidade
grande magnitude

ou

Escala do Tempo
103 anos
106 anos

108 anos
SM

EV
OA

Bibliografia
SCHUMM, S. A. Explanation and extrapolation in Geomorphology, seven reasons for
geologic uncertaint. 1985.

c) As voçorocas são erosões geradas a partir de um processo de
hidratação do solo por processos pluviais em conjunto com a presença
de lençóis freáticos superficiais. Quando a umidificação superficial do
solo se encontra com os solos já profundamente hidratados pelos
lençóis freáticos, a remoção do solo local gera erosões profundas e
amplas, chamadas de voçorocas. Este é um processo que pode
apresentar característica variadas entre grandes ou pequenas
magnitudes ou ainda pode ser classificado variavelmente como um
processo temporalmente lento ou rápido. Como a questão traz a
relação micro, meso e mega-eventos determinados pela relação
tempo/espaço x magnitude/intensidade, as voçorocas poderiam
aparecer com qualquer uma destas três classificações devido às suas
características acima descritas.

Dimensões de
magnitude/intensidade
Grande intensidade
grande magnitude

10 anos

OBS: Vale lembrar que segundo Segundo Shumm (1985), uma
erupção vulcânica poderia ainda ser classificada como mega-evento
(102 anos) ou ainda como micro-evento (105 anos), assim, a única
possibilidade de classificação na tabela da questão seria meso-evento
(103 anos).

a) Indique com as letras “EV” a célula que corresponde, na tabela, a
uma erupção vulcânica.
b) Indique com as letras “OA” a célula que corresponde, na tabela, à
formação de ondulações na areia da praia e indique com as letras
“SM” a célula que corresponde ao surgimento de montanhas.
c) Por que a formação de voçorocas poderia ocorrer desde a
magnitude de microevento até a de megaevento? Explique.
Resolução
A questão apresentou um nível de dificuldade incompatível com um
processo de seleção universitário onde o nível deveria ser o de
geografia/ geologia/ pedologia de Ensino Médio. Para começar a
respondê-la, o vestibulando deveria no mínimo levar em consideração
ao raciocínio abaixo:
Dimensões de
tempo/espaço

1 dia

HISTÓRIA
QUESTÃO 01
O período do governo Juscelino Kubitschek (1956-1960) é uma
referência positiva no imaginário político brasileiro. Não por acaso ele
é denominado de “Anos Dourados”. As transformações implementadas
nesse período suscitaram desafios e impasses.
A partir destas considerações,
a) caracterize a política econômica adotada no referido período;
b) explique qual foi o papel do Estado e cite uma diretriz implementada
por aquele governo;
c) indique de que maneira as transformações implementadas por esse
governo repercutiram nas migrações populacionais internas.
Resolução
a) O presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961) implementou o seu
projeto chamado nacional desenvolvimentismo. Essa proposta foi
empreendida a partir da crise do modelo de desenvolvimento herdado
da Era Vargas (1930-1945), que era centrado na substituição de
importações. Ao longo desse período, o país havia substituído as
importações em setores que demandavam pequeno domínio de
tecnologia, tais como o têxtil e alimentício, além de a partir da década
de 1940 passar a dominar a siderurgia. Porém, as limitações do Brasil
na área de ciência e tecnologia impediam a ampliação desse modelo
de desenvolvimento. Diante dessa realidade, Juscelino propôs a
abertura do país à presença de multinacionais, que em sua visão
poderiam se instalar no Brasil e suprir essa defasagem tecnológica em
sua área de atuação. Para colocar essas propostas em prática, JK
criou o “plano de metas”, que estava ligado a uma série de projetos
relativos a cinco áreas fundamentais: indústria, transporte, energia,
alimentos e educação. A meta que sintetizaria o nacional
desenvolvimentismo seria a construção de uma nova capital para o
país, chamada Brasília. Localizada na região centro-oeste, sua função
seria, dentre outras, levar o desenvolvimento ao país, que até aquele
momento estava concentrado do litoral, também ao interior.
b) O nacional desenvolvimentismo era caracterizado por uma forte
presença do Estado, pois, além de disciplinar a presença do capital
estrangeiro no país, teria como ponto básico continuar estimulando
nosso desenvolvimento econômico criando um ambiente favorável aos
negócios. Além de Brasília, outro exemplo desse processo foi a
implantação da indústria automobilística na região do ABC paulista.
Embora as montadoras fossem multinacionais, tais como a
Volkswagen ou a General Motors, haveria demanda de empresas
metalúrgicas para abastecê-las. Em grande parte, essas metalúrgicas
eram controladas pelo capital nacional. Dessa forma, o Estado seria
um organizador do processo de desenvolvimento do país. Também é
possível destacar a atuação do Estado na construção de rodovias, da

ou

Levando esta lógica em consideração, um evento como a formação de
montanhas apresentaria um tempo de duração grandioso, uma área
abrangida de tamanho amplo e é sempre um evento de grande
magnitude e intensidade, o que lhe garante classificação como megaevento em uma escala temporal de 100.000.000 de anos de duração
de ocorrência. Já se pensarmos na formação de dunas e de
deslocamento de areia, temos que considerar que as mudanças são
diárias e de pequena magnitude e intensidade geológico-pedológica, o
que lhe confere a classificação de micro-evento diário.
Agora, quando vamos pensar os eventos vulcânicos, eles podem se
apresentar como eventos rápidos ou lentos, com grande magnitude ou
pequena, com grande capacidade de transformação do espaço ou
sem esta capacidade ou intensidade transformadora. Ainda podem ser
eventos pontuais ou ocupar grandes áreas sobre o espaço. Tais fatos
não permitiriam ao vestibulando encontrar a resposta correta na
tabela, pois uma erupção vulcânica poderia ser classificada como
mega-evento, meso-evento ou ainda como micro-evento. O tempo
histórico poderia ainda ser igualmente plural em termos de
classificação (1 dia, 10 anos, 103 anos, 106 anos ou 108 anos). As respostas
dos itens a) e b) somente poderiam ser redigidas corretamente se o
vestibulando usasse a tabela abaixo:

Fonte:
https://www.researchgate.net/publication/320032754_Dos_solos_a_paisagem_uma_d
iscussao_teorico-metodologica
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hidroelétrica de Furnas (MG) e da Superintendência do
desenvolvimento do Nordeste (Sudene).
c) Com relação à implantação de multinacionais na região Sudeste, tal
fato tornou essa região um polo atrativo de mão-de-obra vinda a partir
da região Nordeste. Já em relação à construção de Brasília, a mão-deobra para a realização da chamada “meta-síntese” também foi atraída
a partir do Nordeste: os chamados “candangos” se dirigiram até a
região Centro-Oeste e, posteriormente, ao término da obra, passaram
a viver nas chamadas cidades satélites, tais como Ceilândia,
Taguatinga e Sobradinho.

1640 o Duque de Bragança derrotou os espanhóis e se tornou D. João
IV, dando início à Dinastia Bragança.
c) Com relação à América portuguesa, o enfraquecimento de Portugal
na época da União Ibérica e as desavenças entre a Espanha católica
e a Holanda calvinista, financiadora da produção açucareira no Brasil,
dentro do contexto da contrarreforma católica, levou à invasão
holandesa no Brasil, que passou a dominar a zona nordestina
açucareira, além da fornecedora de mão-de-obra escrava localizada
na África. A partir da restauração portuguesa de 1640, foi iniciado um
movimento por parte dos colonos de expulsão dos holandeses, fato
que é apoiado por Vieira. Esse movimento acabou vitorioso em 1654,
fato que marcou a recuperação da zona açucareira do nordeste aos
portugueses.

QUESTÃO 02
Leia o seguinte texto:
Ocorre aqui ao pensamento o que não é lícito sair à língua, e não falta
quem discorra tacitamente, que a causa desta diferença tão notável foi
a mudança da monarquia. Não havia de ser assim (dizem) se vivera
um D. Manuel, um D. João, o terceiro, ou a fatalidade de um Sebastião
não sepultara com ele os reis portugueses.
(…)
Não hei de pregar hoje ao povo, não hei de falar com os homens,
mais alto hão de sair as minhas palavras ou as minhas vozes: a vosso
peito divino se há de dirigir todo o sermão. (...) quero eu, Senhor,
converter vos avós.
(...)
Mas pois vós, Senhor, o quereis e ordenais assim, fazei o que fordes
servido. Entregai a os holandeses o Brasil, entregai-lhes as Índias,
entregai-lhes as Espanhas (que não são menos perigosas as
consequências do Brasil perdido); entregai-lhes quanto temos e
possuímos (como já lhes entregastes tanta parte); ponde em suas
mãos o Mundo; e a nós, aos portugueses e espanhóis, deixai nos,
repudiai-nos, desfazei-nos, acabai-nos. Mas só digo e lembro a Vossa
Majestade, Senhor, que estes mesmos que agora desfavoreceis e
lançais de vós, pode ser que os queirais algum dia, e que os não
tenhais.

QUESTÃO 03
Observe atentamente as imagens e depois responda às questões.
Foto 1
Foto 2

Manifestação contra a repressão de Tlatelolco, México 1968

Primavera de Praga. Praga, Tchecoslováquia, 1968.

a) Explique o protesto relacionado ao chamado massacre de
Tlatelolco, ocorrido no México, em 1968 (foto 1).
b) Explique o protesto relacionado à chamada Primavera de Praga,
ocorrida na Tchecoslováquia, em 1968 (foto 2).
c) Relacione esses dois protestos ao contexto mundial desse período.
Resolução
a) O protesto se deu em 1968 após o massacre de Tlatelolco. O ano
de 1968 foi de intensa agitação no México. Com a realização dos
Jogos Olímpicos, o país foi palco de inúmeras manifestações
estudantis e operárias ao longo do ano, reprimidas pelo governo.
Faltando alguns dias para o início dos jogos, Gustavo Díaz Ordaz deu
a ordem de ocupação militar da UNAM (Universidade Autônoma do
México), centro de efervescência do movimento estudantil, agredindo
e prendendo indiscriminadamente inúmeros estudantes. Seguiu-se a
isso a ocupação estudantil de outras instituições e uma marcha de 15
mil estudantes contrários à repressão governamental. Após a marcha,
cerca de cinco mil pessoas se reuniram na Plaza de las Tres Culturas
(bairro de Tlatelolco, daí o nome do massacre) – havia estudantes,
trabalhadores e também famílias, idosos e crianças que moravam no
conjunto habitacional próximo à praça. A manifestação inicialmente
pacífica terminou com as Forças Armadas investindo contra a multidão
com tanques, carros blindados, helicópteros, bombas e armas. Se os
números oficiais enunciam 36 mortos, os números estimados pelas
embaixadas oscilam entre 200 e 300 pessoas mortas, havendo fontes
que indicam mais de mil vítimas. Na imagem que compõe o enunciado
da questão, a referência ao episódio fica clara na associação feita na
faixa carregada pelos manifestantes. Nela, a frase “México 68: ano da
repressão” está acompanhada de uma versão do símbolo dos Jogos
Olímpicos em que as argolas de baixo são substituídas por capacetes
militares.
b) Chama-se de Primavera de Praga o período marcado pela tentativa
de abertura política da Tchecoslováquia socialista, liderado por
Alexander Dubcek, primeiro secretário do Partido Comunista Tcheco.
As reformas propostas visavam assegurar a liberdade de imprensa,
liberdade de culto e liberdade de associação sem afiliação política.
Apesar do grande apoio popular, as concessões democráticas de
Dubcek foram entendidas como perigosas pela burocracia
centralizadora da URSS, que reagiu com a ocupação militar da
Tchecoslováquia pelas forças do Pacto de Varsóvia. A imagem mostra
uma das inúmeras manifestações de apoio a Dubcek e repúdio a ação
soviética que foram realizadas no período pela população tcheca. Tal
contexto é evidenciado na imagem pela foto de Dubcek carregada
pelos manifestantes e um cartaz que diz “Vão para Casa!”, referindose às forças armadas soviéticas.
c) Para caracterizar o contexto mundial do período, é importante citar
que o mundo encontrava-se no cenário geopolítico da Guerra Fria, em
que dois modelos sócio-econômicos disputavam a hegemonia
mundial: o capitalista, através dos EUA, e o socialista, através da
URSS. Após o fim da Segunda Grande Guerra, pela primeira vez o

Padre Antônio Vieira, Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de
Holanda. Sermões, Porto: Lello & Irmão, 1959.p.300-301.

O padre Antônio Vieira foi considerado um dos mais ilustres lusobrasileiros do século XVII. Acerca desse sermão, escrito em 1640, ao
final da chamada União Ibérica, responda ao que se pede.
a) Caracterize-o do ponto de vista de seu estilo literário.
b) Identifique o contexto da História de Portugal no qual o sermão foi
composto.
c) Explique a situação da América portuguesa, tal como mencionada
no texto.
Resolução
a) Os sermões do Padre Antônio Vieira (1608-1697) são ligados ao
estilo barroco. Esse estilo foi muito utilizado pelos padres jesuítas, tais
como Vieira, com objetivo de catequizar os indígenas e reforçar as
estruturas de domínio dos portugueses no Brasil. Os sermões
utilizavam de uma retórica que seduzisse tanto os povos nativos
quanto os escravos, além de buscar a conversão à fé católica e à
concordância por parte dos dominados com o projeto colonizador
português. O trecho do sermão em análise traz algumas
características elementares presentes frequentemente na obra de seu
autor. Uma delas é o conceptismo, ou seja, o jogo de ideias
caracterizado por uma retórica aprimorada que, por meio de
argumentos, pretendia convencer o interlocutor de uma tese. No caso
do Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de
Holanda, Padre Antônio Vieira, em uma época em que a Bahia estava
prestes a cair sob o jugo holandês, busca em seu sermão contestar tal
acontecimento. Com a intenção de atingir seus interlocutores diretos os fiéis presentes na Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, na Bahia - ,
Vieira estrategicamente dialoga com Deus, mais uma marca de
relativa frequência em seus sermões barrocos: “Não hei de pregar
hoje ao povo, não hei de falar com os homens, mais alto hão de sair
as minhas palavras ou as minhas vozes: a vosso peito divino se há de
dirigir todo o sermão. (...) quero eu, Senhor, converter-vos a vós.”
b) O sermão foi composto em 1640, ano da restauração portuguesa
após 60 anos de dominação espanhola, época chamada de União
Ibérica (1580-1640). Em 1578 o rei de Portugal D. Sebastião morreu
na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos. A seguir, foi criada uma
crença popular na volta triunfante de D. Sebastião, chamada de
“sebastianismo”. Como o rei não tinha descendentes legítimos, o trono
acabou nas mãos do rei da Espanha, chamada Dinastia Filipina. Em
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Ocidente viveu uma explosão demográfica, que deu origem à
chamada geração dos Baby-Boomers. Por conta dela, boa parte do
mundo ocidental contava pela primeira vez com um enorme
contingente de jovens que não estavam envolvidos diretamente em
grandes conflitos militares. Esta juventude era disputada
ideologicamente pelos dois modelos em questão. O modelo capitalista
propagava o american way of life através da indústria cultural e do
grande aporte de recursos norte-americanos no mundo europeu,
através do Plano Marshall, que de fato produziu um nível de
prosperidade econômica jamais antes conhecido na Europa. O modelo
socialista se apresentava como a alternativa que combatia o
imperialismo e às opressões vividas pelos mais pobres e pelos
explorados, sendo seu principal dispositivo de divulgação a atuação
dos partidos comunistas e socialistas no mundo todo, e também a
presença na produção artística e literária alternativa da época. Tanto o
protesto do México quanto o da Tchecoslováquia (e também os de
Paris, Berkeley, Berlim e Brasil no mesmo ano) são exemplos da
efervescência política e cultural desta juventude, profundamente
insatisfeita com as limitações impostas pelos modelos disponíveis.

1)
A ideia de que a salvação da alma humana pode conseguida
através das boas obras da pessoa em vida, ou seja, que através dos
atos em vida é que seria decidida a salvação da alma.
2)
A ideia de que a relação do homem com Deus deve ser
mediada pela Igreja Católica. Essa mediação seria feita pelos seus
sacerdotes (padres, bispos, cardeais, freiras), pelo Papa, chefe da
Igreja e legítimo representante de Deus na Terra, e também pelos
Santos, pessoas comuns que, pela vontade de Deus e por sua fé, são
capazes de feitos miraculosos, tendo sua importância reconhecida
pela Igreja através da canonização.
Para os protestantes citados, a salvação da alma se dá somente pela
fé (sola fide), a mediação entre Deus e os homens foi feita somente
por Cristo (solus christus) e a autoridade maior é o texto das
Escrituras, que pode ser acessado por qualquer fiel (sola scriptura).
Desta forma, os protestantes rejeitam a hierarquia da Igreja católica e
sua liturgia tradicional, bem como a própria ideia de venerar figuras
intermediárias que intercederiam pelos humanos perante Deus, como
os Santos ou a própria Virgem Maria. Além disso, a leitura direta da
Bíblia trouxe à tona inúmeras passagens, principalmente do Velho
Testamento, que condenariam a adoração de imagens por parte dos
Cristãos – tema que gera polêmicas entre católicos e protestantes até
hoje. Por fim, de forma geral os protestantes do período da Reforma
revoltavam-se com a opulência e a corrupção que percebiam na Igreja
Católica. Nesse sentido, é compreensível que movimentos
radicalizados se voltassem contra os enormes templos ornados com
projetos decorativos luxuosos, cheios de obras de arte de pintura e
escultura representando santos, anjos e outras figuras.

QUESTÃO 04
Observe a gravura.

Observação: A questão da Fuvest permite uma leitura um pouco
simplificada do processo citado, pois a rejeição à presença de
imagens religiosas nos templos não é marca do pensamento de Lutero
ou do luteranismo do período, sendo característica principalmente do
calvinismo. A destruição representada, portanto, não poderia
necessariamente ser considerada representativa do protestantismo
como um todo.
QUESTÃO 05
As letras das canções abaixo fazem menção ao rei Haile Selassie
(1892-1975), que governou a Etiópia entre 1916 e 1930, como
regente, e entre 1930 e 1974, como imperador.

Beeldenstorm (1566). Jan Luyken, 1677-1679, Rijksmuseum, Amsterdã (271x349
mm).

A gravura ilustra o interior de uma catedral católica na Antuérpia e
representa um importante desdobramento sociocultural da Reforma
Protestante. A partir da imagem e de seus conhecimentos,
a) identifique o tema da imagem;
b) aponte a abrangência social da Reforma;
c) cite dois princípios da Reforma que permitem compreender os fatos
representados na imagem.
Resolução
a) A imagem mostra a destruição de imagens cristãs no interior da
catedral de Antuérpia. Beeldenstorm significa "tempestade das
estátuas" e foi um episódio de reação da população protestante às
tentativas de Felipe II de Espanha de impor o catolicismo em seus
domínios, que incluíam os países baixos.
b) A Reforma Protestante abrangeu todas as classes sociais nos mais
variados territórios europeus do período, tendo aporte entre
camponeses, trabalhadores urbanos, intelectuais, nobres, mercadores
e príncipes. No caso dos Países Baixos, conquistou como fiéis a
quase totalidade da forte burguesia mercantil local.
b) O candidato poderia citar:
 a crítica compartilhada pelos protestantes ao materialismo
que enxergavam na Igreja Católica renascentista.
 a rejeição ao que consideravam adoração de imagens.
 a rejeição da figuras dos Santos e da Virgem Maria como
mediadores entre Deus e os homens.
 a rejeição à hierarquia da Igreja Católica e portanto aos seus
sacerdotes.
 a crítica à liturgia tradicional católica.

Haile Selassie
(…)
Rastafári
Ele nasceu na Etiópia
Descendente do rei Salomão
Buscou verdade e as respostas
Na Babilônia da escravidão
Foi reconhecido pelo povo
Rude boys na população
Foi condecorado o mais novo ras!
Rastafári da libertação
Haile Selassie ê!
(…)
Natural Mystic. Álbum Salve Roots, 2016. Industrial Music

Selassie é a Capela
Haile Selassie é a Capela
Poder da Trindade (Trindade, Trindade é Ele)
Concentre-se nessa direção
Sirva o Deus vivo e viva (Deus vivo e vivo)
Leve seus problemas para Selassie
Ele é o único Rei dos Reis (Rei dos Reis, o Rei dos Reis é ele)
Conquistando o Leão de Judá
Triunfalmente, todos nós devemos cantar (todos devem cantar, todos
devem cantar)
(...)

A expressão Reforma Protestante engloba diversas matrizes religiosas
diferentes. Duas das principais vertentes protestantes deste período, o
calvinismo e o luteranismo, rompem com duas ideias importantes do
catolicismo da época:

Bob Marley. Álbum The complete Bob Marley & The Wailers (1967-1972) v.1,Jad
Records,1997.Traduçãolivre.
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Com base nas canções e em seus conhecimentos, responda ao que
se pede.
a) Explique a relação entre a descendência do rei Salomão atribuída a
Selassie e a construção religiosa do culto à sua personalidade.
b) Selassie foi cultuado por afrodescendentes estabelecidos fora do
continente africano, em um processo conhecido como “diáspora
negra”. Explique esse processo.
c) No século XIX, a situação da Etiópia contrastava com a imensa
maioria do continente africano. Explique tal situação.
Resolução
a) Segundo a tradição etíope, as dinastias imperiais da Etiópia
descenderiam diretamente do Rei Salomão, sábio rei de Israel do
Velho Testamento, que teria tido um filho com a Rainha de Sabá. O
culto religioso a Selassie foi construído a partir das falas de Marcus
Garvey, importante ativista jamaicano que pregava a necessidade da
união de todos os negros do mundo e seu retorno à África. Uma de
suas falas famosas dizia: "Olhem para a África, onde um rei negro vai
ser coroado, anunciando que o dia da libertação estará próximo". Por
conta disso, na sequência de sua coroação, propagou-se
principalmente na Jamaica a interpretação de que Selassie fosse o rei
em questão, o que acabou por promovê-lo a uma espécie de
divindade para alguns grupos. A reinvindicação de Selassie, um rei
africano, como pertencente a uma linhagem bíblica, fazia com que
fosse possível aos afrodescendentes cristãos se enxergar como
elementos centrais da história do cristianismo, o que romperia com as
leituras eurocêntricas da religião cristã.
b) Chama-se Diáspora Africana ou Negra o processo de dispersão
forçada de populações étnica e culturalmente diversas do continente
africano para outras regiões do mundo. Este processo se deu através
do sequestro e escravização sistemática de enormes contingentes
populacionais por europeus, através de redes comerciais que
circulavam principalmente pelo Atlântico entre os século XV e XIX. O
tráfico transatlântico de africanos escravizados foi um dos negócios
mais lucrativos da História europeia, e seus resultados e
consequências se fazem sentir profundamente ainda hoje em diversas
sociedades, principalmente nos países americanos em geral.
c) O século XIX foi profundamente marcado pela Segunda Revolução
Industrial, que teve como consequências a busca dos europeus por
mercado consumidor para seus produtos industrializados, além de
fontes de energia e matéria-prima para alimentar a crescente indústria
pesada. Como resultado, formatou-se o complexo fenômeno histórico
do colonialismo europeu, caracterizado pelo controle e exploração
realizados pelas potências europeias em variados territórios da Ásia e
da África. A presença europeia no continente africano foi de tal forma
ostensiva e predatória que seus trâmites ficaram conhecidos como
Partilha da África, culminando no Congresso de Berlim, em que
acordos foram firmados para delimitar as áreas de exploração de cada
potência. A Etiópia é um dos únicos territórios africanos que não foi
ocupado por europeus nesse período, tendo vencido as guerras de
ocupação contra os italianos.

c) Mencione um traço convergente e outro divergente entre as
plataformas destes projetos políticos.
Resolução
a) Ambas as imagens remetem à ideia de que o indivíduo deve se
mobilizar imediatamente para defender uma causa ou resolver uma
situação de crise. Isso é reforçado pelas imagens, pois as duas
contêm uma pessoa fardada, fato que lhe confere autoridade, com o
dedo apontado em direção à pessoa que está observando o cartaz,
dando a impressão de uma ordem que deve ser imediatamente
cumprida. Além disso, a presença da bandeira, que remete a uma
causa maior (o “Estado”, “a pátria” ou a “doutrina”) e o olhar em
direção ao horizonte por parte do personagem do cartaz desperta no
observador a impressão de que o soldado consegue ver mais longe do
que os demais indivíduos da sociedade.
b) A imagem da esquerda refere-se à Revolução Constitucionalista de
1932. Com a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas ao
poder (1930-1945), a oligarquia paulista perdeu o controle do processo
político brasileiro, que detinha desde o início da República (1889). Sob
o argumento de que Vargas governava sem uma Constituição, os
paulistas convocaram sua população para pegar em armas contra o
governo federal e obrigá-lo a fazer a reconstitucionalização do país,
daí a expressão “você tem um dever a cumprir!”. Já a imagem da
direita remete à Ação Integralista Brasileira (AIB), movimento surgido
em 1933, liderado por Plínio Salgado, cuja maior inspiração foi o
fascismo italiano. Utilizavam camisas verdes e tinham a letra grega
sigma como símbolo. Uma de suas características era o nacionalismo,
ilustrado pela frase “o Brasil precisa de você!”
c) Característica convergente: ambos os movimentos acabaram se
mobilizando contra Getúlio Vargas. Tentando obrigar Vargas a aceitar
a constitucionalização do país, os paulistas se insurgiram em 1932
com seu movimento constitucionalista. Já os integralistas, diante do
fechamento do partido em 1937, época em que Getúlio centralizou o
poder com o início do Estado Novo, realizaram um atentado contra o
presidente, fato que recebeu o nome de “intentona integralista”.
Característica divergente: enquanto o movimento paulista, devido a
seu discurso principal ligado à ideia da Constituição, se aproxima de
um pensamento liberal, os integralistas estão ligados aos ideais
centralizadores dos regimes totalitários europeus da época, como o
fascismo italiano.

QUESTÃO 06
Observe com atenção as duas imagens, que remetem à propaganda
política durante a Era Vargas (1930-1945), e responda ao que se
pede.

a) Aponte um elemento formal de mobilização comum aos dois
cartazes.
b) Identifique os dois movimentos políticos representados nas
propagandas a que se referem as duas imagens.
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