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2. Ciências Humanas
(Questões 01 - 12)

VESTIBULAR MEIO DE ANO 2010



NÃO
ESCREVA

NESTE
ESPAÇO



RESOLUÇÃO E RESPOSTA

3 UNESP/2-CE-CiênHumanas

CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 01

A arte renascentista é uma arte de pesquisa, de invenções, inovações e aperfeiçoamentos técnicos. Ela acompanha paralelamente as 
.

(Nicolau Sevcenko. O renascimento. São Paulo: Atual, 1985.)

(Filippo Brunelleschi, Igreja de San Lorenzo (interior), 
Florença, c. 1421.)

(Michelangelo Buonarroti, Biblioteca Laurenziana (sala),
Florença, construída entre 1523 e 1525.)

A partir do texto e das imagens, caracterize a concepção artística do Renascimento e sua relação com o Humanismo difundido no 
século XV.



4UNESP/2-CE-CiênHumanas

RESOLUÇÃO E RESPOSTA CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 02

As relações entre o Brasil e o restante da América do Sul sempre foram instáveis, desde o período das independências políticas até 
os dias de hoje.

exemplo de aproximação entre as duas partes no século XX.



RESOLUÇÃO E RESPOSTA

5 UNESP/2-CE-CiênHumanas

CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 03

A Revolução Russa é o acontecimento mais importante da Guerra Mundial.
(Rosa Luxemburgo. A revolução russa. Lisboa: Ulmeiro, 1975.)

A frase de Rosa Luxemburgo, polonesa então radicada na Alemanha, associa diretamente a ocorrência da Revolução Russa com a 
Primeira Guerra Mundial.



6UNESP/2-CE-CiênHumanas

RESOLUÇÃO E RESPOSTA CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 04

Analise o texto.

Os 30 mil seringueiros que [Chico] Mendes ajudou a se organizarem são, tal como ele, descendentes de migrantes que foram 
atraídos pelo grande boom da borracha, que ocorreu antes da Primeira Guerra Mundial. De 1890 a 1911, o Brasil e seus barões 
da borracha dominaram a produção do ‘ouro negro’, impondo preços tão altos que Manaus, cidade na selva, se tornou símbolo de 
extravagância. Os altos preços, porém, levaram os britânicos a explorar seringais no Ceilão (Sri Lanca) e na Malásia, rompendo o 
monopólio brasileiro. (...) A ganância dos grandes exploradores acabava por dificultar as coisas para o Brasil.

[Hoje] A história se repete. Num carrossel de calamidades, a queima da floresta agrava o efeito-estufa, interrompe o processo 
que transforma o dióxido de carbono em oxigênio, mata inúmeras espécies e devasta aldeias indígenas.

The New York Times, 28.12.1988. Consultado em 18.03.2010, 
no site http://www.nytimes.com/1988.12.28/opinion/brazil-burns-the-future.html. Adaptado.)

O artigo acima foi publicado poucos dias depois do assassinato do líder sindical Chico Mendes e comparava a exploração da borracha 
no Acre à atual devastação da Amazônia.

-



RESOLUÇÃO E RESPOSTA

7 UNESP/2-CE-CiênHumanas

CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 05

(Wilson Teixeira et al. (orgs.). Decifrando a Terra, 2008. Adaptado.)



8UNESP/2-CE-CiênHumanas

RESOLUÇÃO E RESPOSTA CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 06

(Ignscy Sachs et al. (orgs.). Brasil: um século de transformações, 2001.)

(Atlas National Geographic: Brasil, (v. 2), 2008. Adaptado.)

período considerado.



RESOLUÇÃO E RESPOSTA

9 UNESP/2-CE-CiênHumanas

CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 07

(Atlas National Geographic: América do Norte e Central,



10UNESP/2-CE-CiênHumanas

RESOLUÇÃO E RESPOSTA CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 08

Pelo seu grande significado, o Planisfério de Cantino é especialmente representativo de uma época fervilhante em descobertas 
e conquistas não só geográficas como científicas. De uma enorme abrangência, este mapa de 1502 inclui na sua representação do 
mundo os territórios recém-descobertos pelos Portugueses.

(Museu de Marinha.)

(www.museu.marinha.pt)

-



RESOLUÇÃO E RESPOSTA

11 UNESP/2-CE-CiênHumanas

CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 09

Em 399 a.C., o filósofo Sócrates é acusado de graves crimes por alguns cidadãos atenienses. (...) Em seu julgamento, segundo 
as práticas da época, diante de um júri de 501 cidadãos, o filósofo apresenta um longo discurso, sua apologia ou defesa, em que, no 
entanto, longe de se defender objetivamente das acusações, ironiza seus acusadores, assume as acusações, dizendo-se coerente com 
o que ensinava, e recusa a declarar-se inocente ou pedir uma pena. Com isso, ao júri, tendo que optar pela acusação ou pela defesa, 
só restou como alternativa a condenação do filósofo à morte.

(Danilo Marcondes. Iniciação à História da Filosofia, 1998. Adaptado.)



12UNESP/2-CE-CiênHumanas

RESOLUÇÃO E RESPOSTA CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 10

Em 19 de fevereiro de 1616, o Santo Ofício passou aos seus teólogos as duas proposições que resumiam o núcleo da questão 
para que fossem examinadas. As duas proposições eram as seguintes: a) ‘Que o Sol é o centro do mundo, sendo consequentemente 
imóvel de movimento local’. b) ‘Que a Terra não está no centro do mundo nem é imóvel, mas move-se por si mesma’. Cinco dias 
depois, todos os teólogos de acordo, sentenciaram que a primeira proposição era tola e absurda em filosofia e formalmente herética, 
enquanto contrastava com as sentenças da Sagrada Escritura em seu significado literal e segundo a exposição comum dos Santos 
Padres e dos doutores em teologia.

(Reale e Antiseri. História da Filosofia, 2000. Adaptado.)



RESOLUÇÃO E RESPOSTA

13 UNESP/2-CE-CiênHumanas

CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 11



14UNESP/2-CE-CiênHumanas

RESOLUÇÃO E RESPOSTA CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 12

Nas Grandes Antilhas, alguns anos após a Descoberta da América, enquanto os espanhóis enviavam comissões de investiga-
ção para indagar se os indígenas possuíam ou não alma, estes últimos dedicavam-se a afogar os brancos feitos prisioneiros para 
verificarem através de uma investigação prolongada se o cadáver daqueles estava ou não sujeito à putrefação. Esta anedota simul-
taneamente barroca e trágica ilustra bem o paradoxo do relativismo cultural: é na própria medida em que pretendemos estabelecer 
uma discriminação entre as culturas e os costumes, que nos identificamos mais completamente com aqueles que pretendemos negar. 
Recusando a humanidade àqueles que surgem como os mais ‘selvagens’ ou ‘bárbaros’ dos seus representantes, mais não fazemos 
que copiar-lhes suas atitudes típicas. O bárbaro é em primeiro lugar o homem que crê na barbárie.

(Claude Lévi-Strauss. Raça e História, 1987.)

-
zação ou cultura são absolutos ou relativos.



15 UNESP/2-CE-CiênHumanas

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

RASCUNHO
Os rascunhos não serão considerados na correção.
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3. Ciências da Natureza
e Matemática

(Questões 13 - 24)

VESTIBULAR MEIO DE ANO 2010



NÃO
ESCREVA

NESTE
ESPAÇO



3 UNESP/3-CE-CiêncNatMatemática

RESOLUÇÃO E RESPOSTA CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 13

Leia a letra da música Tá?, composta por Roberta Sá, Pedro Luis e Carlos Rennó e interpretada por Mariana Aydar.

TÁ?

Pra bom entendedor, meia palavra bas
Eu vou denunciar a sua ação nefas
Você amarga o mar, desflora a flores
Por onde você passa, o ar você empes

Não tem medida a sua sanha imediatis
Não tem limite o seu sonho consumis
Você deixou na mata uma ferida expos
Você descora as cores dos corais na cos
Você aquece a Terra e enriquece à cus
Do roubo do futuro e da beleza augus

Mas do que vale tal riqueza? Grande bos
Parece que de neto seu você não gos
Você decreta morte à vida ainda em vis
Você declara guerra, paz, por mais bem quis
Não há em toda fauna, um animal tão bes
Mas já tem gente vendo que você não pres

Não vou dizer seu nome porque me desgas
Pra bom entendedor, meia palavra bas
Não vou dizer seu nome porque me desgas
Pra bom entendedor, meia palavra bas
Bom entendedor, meia palavra bas
Bom entendedor, meia palavra bas
Pra bom entendedor, meia palavra bas… ta?

Nos versos dessa música, os compositores referem-se a inúmeros danos ambientais provocados pela ação humana.

Cite quatro desses danos ambientais, indicando em quais estrofes e versos aparecem. Selecione dois desses danos e, para um deles, 
proponha uma medida de âmbito governamental que possa minimizá-lo. Para o outro, indique uma medida de âmbito pessoal que 



4UNESP/3-CE-CiêncNatMatemática

RESOLUÇÃO E RESPOSTA CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 14

Na entrada de uma farmácia, um cartaz fazia a seguinte propaganda.

REPELSQUITO
A SOLUÇÃO DEFINITIVA CONTRA DOENÇAS CAUSADAS POR INSETOS

NOVO CREME REPELENTE CONTRA INSETOS, PARA USO DERMATOLÓGICO.
EFICAZ NO COMBATE À DENGUE, FEBRE AMARELA, MALÁRIA E OUTRAS

VIROSES CAUSADAS POR MOSQUITOS.



5 UNESP/3-CE-CiêncNatMatemática

RESOLUÇÃO E RESPOSTA CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 15

APELO ASSEXUAL – CASO ÚNICO NA NATUREZA, ESPÉCIE DE FORMIGA DISPENSOU SEUS MACHOS E DESCOBRIU QUE, AO MENOS PARA ELA, SEXO NÃO

VALE A PENA.

Trata-se da Mycocepurus smithii, uma espécie de formiga que não tem machos: a rainha bota ovos que crescem sem precisar de 
fertilização, originando operárias estéreis ou futuras rainhas. Aparentemente, este mecanismo de reprodução traz uma desvantagem, 
que é a falta de diversidade genética que pode garantir a sobrevivência da espécie em desafios ambientais futuros. Duas hipóteses 
foram levantadas para explicar a origem destes ovos diploides: a primeira delas diz que os ovos são produzidos por mitoses e perma-
necem diploides sem passar por uma fase haploide; a segunda sugere que se formam dois ovos haploides que fertilizam um ao outro.

(Unesp Ciência, novembro de 2009. Adaptado.)

Considere as duas hipóteses apresentadas pelo texto. Cada uma dessas hipóteses, isoladamente, reforça ou fragiliza a suposição de 
que essa espécie teria desvantagem por perda de variabilidade genética? Justifique suas respostas.



6UNESP/3-CE-CiêncNatMatemática

RESOLUÇÃO E RESPOSTA CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 16

Algumas montanhas-russas possuem inversões, sendo uma delas denominada loop, na qual o carro, após uma descida íngreme, faz 
uma volta completa na vertical. Nesses brinquedos, os carros são erguidos e soltos no topo da montanha mais alta para adquirirem 
velocidade. Parte da energia potencial se transforma em energia cinética, permitindo que os carros completem o percurso, ou parte 
dele. Parte da energia cinética é novamente transformada em energia potencial enquanto o carro se move novamente para o segundo 
pico e assim sucessivamente.

altura H = 30 m (topo da montanha mais alta) acima da base de um loop circular com diâmetro d = 20 m. Supondo que o atrito entre o 
carro e os trilhos é desprezível, determine a aceleração do carro e a força vertical que o trilho exerce sobre o carro quando este passa 
pelo ponto mais alto do loop 2.



7 UNESP/3-CE-CiêncNatMatemática

RESOLUÇÃO E RESPOSTA CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 17

dispostos convenientemente, retornar paralelo ao raio incidente. Esse fenômeno tem muitas aplicações práticas.
. Da forma 

, em função do ângulo  para 
 deve assumir, em radianos, para que o conjunto de espelhos constitua um 



8UNESP/3-CE-CiêncNatMatemática

RESOLUÇÃO E RESPOSTA CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 18

uma das versões possíveis de um espectrômetro de massa. Os íons emergentes do seletor de velocidades entram no espectrômetro 
com uma velocidade .  e aponta 
para dentro da página ⊗
trajetórias com raios R diferentes e, consequentemente, atingem pontos diferentes (ponto P) no painel detector. Para selecionar 
uma velocidade  desejada e para que o íon percorra uma trajetória retilínea no seletor de velocidades, sem ser desviado pelo campo 

 e aponta para dentro da página ⊗), é necessário também um campo elétrico ( ),

não só manter o íon em trajetória retilínea no seletor, como também escolher o módulo da velocidade 
os dados a seguir, qual o sentido do campo elétrico no seletor e o módulo da velocidade  do íon indicado?

Dados: s = 2500 V/m

s = 5,0 –2 T



9 UNESP/3-CE-CiêncNatMatemática

RESOLUÇÃO E RESPOSTA CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 19

conter mercúrio (metal pesado), seria prejudicial à saúde. As autoridades esclareceram que a quantidade de mercúrio, na forma do 
composto tiomersal, utilizado como conservante, é muito pequena. Se uma dose dessa vacina, com volume igual a 0,5 mL, contém 
0,02 mg de Hg, calcule a quantidade de matéria (em mol) de mercúrio em um litro da vacina.

Dado: Massa molar do Hg = 200 g·mol– .



10UNESP/3-CE-CiêncNatMatemática

RESOLUÇÃO E RESPOSTA CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 20

As populações de comunidades, cujas moradias foram construídas clandestinamente sobre aterros sanitários desativados, encontram-se 
em situação de risco, pois podem ocorrer desmoronamentos ou mesmo explosões. Esses locais são propícios ao acúmulo de água duran-
te os períodos de chuva e, sobretudo, ao acúmulo de gás no subsolo. A análise de uma amostra de um gás proveniente de determinado 

– ) e de hidrogênio (massa 
– – . Calcule a massa molar do gás analisado e faça 

a representação da estrutura de Lewis de sua molécula.

Dado: R = 0,082 L·atm·K– ·mol–



11 UNESP/3-CE-CiêncNatMatemática

RESOLUÇÃO E RESPOSTA CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 21

Motores a combustão interna, como os dos automóveis, são atualmente projetados de forma a utilizar diferentes combustíveis, 
permitindo que se escolha aquele que seja mais vantajoso em cada época. O etanol é muito utilizado no Brasil e a equação para a 
reação de sua combustão completa é:

2 CH3CH2 2 2 2O(l)

Porém, se o motor não estiver muito bem regulado, a combustão será incompleta, podendo ser gerados outros produtos, dentre os 
quais duas substâncias – um aldeído e um ácido carboxílico –, ambas contendo dois átomos de carbono em suas estruturas.

Complete a tabela, escrevendo as fórmulas químicas e os nomes dessas duas substâncias.

Função Orgânica Fórmula Química Nome

aldeído

ácido carboxílico



12UNESP/3-CE-CiêncNatMatemática

RESOLUÇÃO E RESPOSTA CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 22

Na construção de uma estrada retilínea foi necessário escavar um túnel cilíndrico para atravessar um morro. Esse túnel tem seção 

Sabendo que a extensão do túnel é de 2 000 m, que  e que , determine o volume aproximado de terra, 
em m3, que foi retirado na construção do túnel.

Dados: 7,13e05,1
3

��
� .



13 UNESP/3-CE-CiêncNatMatemática

RESOLUÇÃO E RESPOSTA CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 23

Três empresas A, B e C comercializam o mesmo produto e seus lucros diários (L(x)), em reais, variam de acordo com o número de 
unidades diárias vendidas (x) segundo as relações:

Empresa A: 
9

580
x

9

130
x

9

10
)x(L

2
A ���

Empresa B: 20x10)x(LB ��

Empresa C: 
�

�

	


�

�

�

15xse,30x10

15xse,120
)x(LC

Determine em que intervalo deve variar o número de unidades diárias vendidas para que o lucro da empresa B supere os lucros da 
empresa A e da empresa C.



14UNESP/3-CE-CiêncNatMatemática

RESOLUÇÃO E RESPOSTA CORREÇÃO

REVISÃO

Questão 24

Um jovem, à procura de emprego, foi selecionado por duas indústrias que estavam localizadas de lados opostos em relação à sua 

pegar o primeiro trem que passasse ao chegar à estação fosse maior, fosse esse para direita ou para esquerda. Na estação ferroviária, 

resposta.



NÃO ASSINE ESTA FOLHA

RASCUNHO
Os rascunhos não serão considerados na correção.




