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CIÊNCIAS HUMANAS

Resolução
Externamente, a independência da América está inserida no contexto
de crise do Antigo Regime, o que acaba por influenciar a política e a
economia.
No campo político, os filósofos do iluminismo criticam as estruturas
típicas do Antigo Regime, merecendo destaque o mercantilismo e a
consequente prática do colonialismo (responsável pela ativa
exploração colonial da América). Tais filósofos defendem os princípios
do liberalismo político, criticando assim o excessivo rigor das
metrópoles sobre as colônias. Neste mesmo contexto tem início a
independência dos EUA, o primeiro processo de independência da
América, amplamente apoiado nas ideias iluministas e liberais do
filósofo John Locke.
Já no campo econômico, delineia-se na Inglaterra a Revolução
Industrial. Assim havia uma forte pressão por parte dos ingleses
para o fim do colonialismo e do tráfico negreiro.
No século XIX ocorre o processo de expansão napoleônica sobre a
Europa. Em 1808 Napoleão invade à Espanha derrubando o rei
Fernando VII. Com a Espanha dominada pelos franceses, os
colonos espanhóis na América iniciam a formação de Juntas
Governativas (governos locais – formados pelos criollos – não
fiéis ao governo francês). Então, em 1815, devido ao Congresso de
Viena, ocorre o retorno do rei Fernando VII ao trono espanhol.
Imediatamente, o rei dá início a uma série de medidas que
promovem arrocho do pacto colonial. O descontentamento dos
colonos é geral, sobretudo dos criollos, elite econômica altamente
afetada pelas medidas do rei, pois dentre elas destacava-se o
aumento dos impostos.
Assim, dentro do panorama citado acima, os criollos, com apoio dos
EUA e principalmente da Inglaterra, iniciam as lutas de independência
da América. Entre os criollos merecem destaque as atuações de
Simon Bolívar e San Martín.

QUESTÃO 01
No século XVIII, surgiram novas ideias que despertaram o interesse de
muitos adeptos que rejeitavam as tradições e almejavam explicações
racionais para compreender os fenômenos naturais e sociais. Como
ficaram conhecidos os pensadores desse período e de que modo esses
pensadores influenciaram monarcas e ministros europeus?

Resolução
Os pensadores que almejavam explicações racionais no século XVIII
eram os filósofos iluministas. Os filósofos iluministas propuseram
um governo mais racional, a fim de que fosse abolida a ordem vigente
denominada de Antigo Regime (Absolutismo, Mercantilismo,
Sociedade com Privilégios de Nascimento e Influência da Igreja
Católica).
Os monarcas que se negaram a fazer reformas de caráter iluminista
enfrentaram processos revolucionários em seus respectivos governos,
como é o caso da França, com a Revolução Francesa que derrubou a
Monarquia Absolutista de Luís XVI. Temerosos de enfrentar
processos revolucionários, ou mesmo, dispostos a promover
alguma modernização nas estruturas arcaicas do Antigo Regime,
alguns reis da Europa adotaram algumas medidas de caráter
iluminista em seus governos. Tais reis ficaram conhecidos como
déspotas esclarecidos, e deram origem ao conceito de Despotismo
Esclarecido ou Absolutismo Ilustrado.
Os principais exemplos de déspotas esclarecidos são: Frederico II na
Prússia, Catarina II na Rússia, José II na Áustria, Carlos III na
Espanha e o Marquês de Pombal, ministro do rei D. José em Portugal
e, entre suas medidas, podemos citar como exemplos a racionalização
da administração pública, na tentativa de controlar melhor os
orçamentos, e a instituição do ensino laico para diminuir a influência
da Igreja na sociedade, já que essa tinha o monopólio da educação
em muitos territórios.

QUESTÃO 04
Discorra sobre a experiência socialista iniciada na Europa no período entre
as duas Guerras Mundiais.

QUESTÃO 02
A pecuária, ao longo de praticamente todo período colonial brasileiro,
foi uma atividade econômica sempre secundária, mas sempre em
expansão, ao contrário do que ocorreu com a agricultura canavieira e
com a mineração aurífera. Explique, com relação à pecuária, o porquê
destas características.
Resolução
A pecuária manteve-se sempre como uma economia complementar
em relação às atividades nas quais a metrópole centralizava suas
atenções (produção de açúcar e extração de minérios). Apesar do
couro ser exportado, a pecuária servia basicamente ao mercado
interno, sendo o gado aproveitado para a alimentação, como força de
trabalho ou como meio de transporte. Sendo assim, na medida que a
população colonial crescia, essa atividade se expandia para atender a
esse mercado em relativa expansão.
Inicialmente a pecuária começa a se desenvolver dentro dos
engenhos em São Vicente e principalmente no Nordeste onde se
concentrou a maioria deles. Mas, com a expansão da lavoura, a
pecuária foi obrigada a buscar seu próprio espaço e partiu em direção
ao sertão onde se estabeleceu nas margens dos rios (principalmente
do São Francisco). Já no Sul, a criação de gado foi introduzida pelos
missionários católicos em suas missões no século XVII. Entretanto,
essa atividade só vai se consolidar nessa região durante o período da
mineração no Sudeste (século XVIII), que trouxe à colônia um enorme
contingente de pessoas e portanto algum crescimento do mercado
interno.

Resolução
A experiência socialista iniciada no período entre guerras é a
ocorrida com a deflagração da Revolução Russa em 1917. A Revolução de
1917 tem como principais causas o profundo atraso político (Regime de
Autarquia), econômico (economia agrícola, baixa produtividade e
industrialização tardia com base no capital externo) e social (servidão até
1861, miséria, fome e péssimas condições de trabalho nas fábricas) na
Rússia. Toda esta situação é agravada quando a Rússia entra na Primeira
Guerra Mundial, ao lado da Tríplice Entente.
Diante do quadro acima, Lênin (líder dos Bolcheviques –
socialistas revolucionários), assume o poder na Revolução de Outubro de
1917, conhecida como Revolução Bolchevique. Dentre as primeiras
medidas adotadas por Lênin estão: Saída da Primeira Guerra, Reforma
Agrária, Nacionalização das Indústrias e Bancos e Criação do Partido
Comunista. Assim tinha início a primeira experiência socialista de longa
duração na história.
Lênin e os seus seguidores enfrentaram uma guerra civil (19181921) contra países capitalistas e os anti revolucionários (em sua maioria
czaristas). Durante a guerra foi instituído o Comunismo de Guerra (por
Tróstsky), através do qual o exército vermelho confiscava toda a produção
agrícola dos camponeses. Esta produção era distribuída, utilizada ou
comercializada pelo exército, conforme suas necessidades.
Terminada a guerra civil, o país encontrava-se arruinado,
principalmente devido à situação sócio-econômica agravada ainda mais.
Para solucionar tal situação Lênin criou um programa chamado NEP (Nova
Política Econômica). O programa consistia em permitir algumas
concessões para a iniciativa privada (pequenos comércios e pequenas
fábricas), Portanto tratava-se de um “capitalismo controlado pelo Estado”.
O objetivo da NEP era promover a reconstrução da Rússia da forma mais
rápida possível.
Em 1924 ocorre a morte de Lênin. O seu sucessor Yosef Stálin dá
início a um projeto de planificação total da economia, através dos
chamados Planos Qüinqüenais. O primeiro plano buscava desenvolver a
indústria de base e a agricultura, o segundo plano visava à modernização
do país, e o terceiro o desenvolvimento do setor químico.
No campo político, podemos classificar o governo stalinista (19241953) como um regime totalitário de esquerda. O regime totalitário
caracteriza-se pelo autoritarismo, imposição de uma ideologia, monopólio
dos meios de comunicação de massa (censura), existência de um partido
único e repressão violenta aos opositores – no caso da URSS, conhecidos
como expurgos de Moscou.

QUESTÃO 03
Leia atentamente o texto.
O período de pré-independência assistiu ao nascimento de uma literatura
de identidade, na qual os americanos glorificavam seus países,
proclamavam seus recursos e louvavam seu povo. Enquanto mostravam a
seus compatriotas as suas qualidades, esses autores apontavam as
qualificações dos americanos para os cargos públicos e na verdade para o
autogoverno. Os próprios termos instilavam confiança por repetição –
pátria, país, nação, nossa América, nós americanos. Embora ainda se
tratasse de um nacionalismo mais cultural do que político e não fosse
incompatível com a unidade imperial, mesmo assim ele preparava as
mentes dos homens para a independência, ao lembrar-lhes que a América
tinha recursos independentes e as pessoas para administrá-los.
(John Lynch. As origens da independência da América Espanhola. Leslie
Bethell: História da América Latina, 2001.)

Indique os principais motivos que levaram as colônias espanholas à
independência.
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- livre circulação de capitais internacionais com ênfase na
globalização;
- abertura da economia para a entrada de multinacionais;
- adoção de medidas contra o protecionismo econômico;
- desburocratização do estado: leis e regras econômicas mais
simplificadas para facilitar o funcionamento das atividades
econômicas, acompanhado da diminuição do seu tamanho, tornando-o
mais eficiente;
- posição contrária aos impostos e tributos excessivos;
- aumento da produção, como objetivo básico para atingir o
desenvolvimento econômico;
- preços regulados pela lei da oferta e demanda.

QUESTÃO 05
Quais as principais transformações da cultura brasileira na década de
1920? Incluir neste contexto a Semana de Arte Moderna.
Resolução
A cultura brasileira passou por notáveis transformações no início do
século XX, influenciada pelas mudanças sociais ocorridas no mesmo
período, como: um surto industrial, acompanhado de uma urbanização
e do surgimento de novos agentes sociais (a classe operária e a
classe média urbana).
Nesse contexto, surge no Brasil o Modernismo, movimento artístico
que floresce com basicamente dois grandes desafios: tratar de temas
característicos da sociedade brasileira, e incrementar as artes com
aspectos da cultura nacional já que, até então, ela era marcada pela
imitação dos padrões europeus.
A Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo em 1922, foi
uma grande realização dos precursores desse movimento de
vanguarda, já que lançou ao país as bases dessas novas
características na expressão artística. Apesar do fracasso de público e
do massacre da crítica, seu valor histórico é inegável para tudo que foi
produzido nas artes em geral no Brasil posteriormente. Durante os
sete dias, foram expostos quadros e apresentadas poesias, músicas e
palestras sobre a modernidade e, dentre os participantes, podemos
citar nomes consagrados como: Mário de Andrade, Oswald de
Andrade, Víctor Brecheret, Plínio Salgado, Anita Malfatti, Heitor VillaLobos, Tarsila do Amaral, entre outros.

A crise econômica global, desencadeada em agosto de 2007 nos
Estados Unidos devido às hipotecas subprime oferecidas a famílias
sem condições de arcar com os empréstimos, revelou a fragilidade do
sistema financeiro internacional, que atua sem fiscalização e
regulamentação por parte dos governos. Como parte das medidas,
para conter os efeitos negativos da crise, vários governos (incluindo os
EUA, União Europeia), aprovaram pacotes bilionários para socorrer
empresas financeiras em dificuldades, além da estatização de alguns
bancos.
No Brasil, os efeitos da crise não foram tão intensos devido à
característica do nosso sistema bancário (mais dedicado ao varejo).
Mesmo assim, a atividade industrial do país sofreu queda, que foi
acompanhada da intervenção do governo para a manutenção do
emprego e do consumo, com a redução de impostos para vários
produtos, especialmente no setor automobilístico.

QUESTÃO 06
Analise os textos e a charge.
O arsenal do neoliberalismo inclui o farto uso de neologismos que
procuram destruir a perspectiva histórica dando novos nomes a velhos
processos ou conferir respeito a pseudoconceitos. Surgem, assim, o
pós-moderno, o desenvolvimento sustentável, os movimentos sociais
urbanos, a exclusão social, os atores (sociais), as ongs, a
globalização, o planejamento estratégico..., que procuram encobrir, ao
invés de revelar, a natureza do capitalismo contemporâneo.
(www.usp.br/fau/docentes/depprojeto/ Adaptado.)

QUESTÃO 07
A era nuclear tem uma dimensão estratégica e militar, mas tem,
também, uma dimensão tecnológica e energética.
O Clube nuclear foi oficializado pelo Tratado de Não-Proliferação de
Armas Nucleares (TNP), de 1968. O princípio da não proliferação
sofreu desafios de programas nucleares mais ou menos secretos e
esse princípio, hoje, encontra-se em crise.
Faça uma leitura do gráfico e do mapa:

A partir desta leitura, mencione três características importantes do
Clube da Bomba.
Resolução
O candidato poderia mencionar três características dentre as listadas
a seguir:
- EUA, China, Rússia, França e Reino Unido são os cinco membros
permanentes do Conselho de Segurança da ONU, com direito a veto,
e são Estados nucleares reconhecidos pelo Tratado de NãoProliferação. Destes, os EUA foram os primeiros a obter a bomba em
1945 e os únicos que a usaram contra um inimigo (o Japão), no final
da Segunda Guerra Mundial;
- União Soviética, Reino Unido, França e China desenvolveram a
bomba nuclear na década de 1960, dentro do contexto da Guerra Fria
(ordem bipolar de disputa ideológica entre capitalistas liderados pelos
EUA e socialistas liderados pela URSS);
- Índia e Paquistão, países que disputam a região da Caxemira, e que
possuem divergências religiosas, são dois países que não assinaram
o Tratado de Não-Proliferação e possuem armas nucleares;
- O regime comunista norte-coreano abandonou o Tratado de Não
Proliferação em 2003 e em 2006 e 2009 realizou testes malsucedidos, mas que causaram apreensão na comunidade
internacional, particularmente na Coréia do Sul e no Japão.

CERTEZAS QUE NÃO SE DESMANCHAM NO AR
Os efeitos sociais da atual crise capitalista são pouco mencionados,
especialmente nos veículos de comunicação. Existe uma distorção
ideológica nesses veículos e em muitas mensagens governamentais
sobre a retomada econômica, mas secundarizando o principal
problema aí existente: a hecatombe social sobre milhões de
trabalhadores. Não é algo automático ou “natural” a retomada
econômica e o retorno dos empregos. Depois do fim das crises
econômicas, analisa a OIT, entre quatro a cinco anos são necessários
para a recuperação dos empregos. (…) A história social parece-nos
que sempre se repete no que se refere às crises capitalistas. Por isso,
a pergunta é também histórica: quem vai pagar os custos sociais
dessa crise.
Luiz Fernando da Silva
(www.unesp.br/aci/debate Adaptado.)

Explicite os princípios básicos do neoliberalismo e faça afirmações que
o vinculem com a crise econômica global e o contexto brasileiro.
Resolução
Dentre os princípios básicos do neoliberalismo destacam-se:
- a mínima participação estatal nos rumos da economia de um país;
- pouca intervenção do governo no mercado de trabalho;
- privatização de empresas estatais;
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QUESTÃO 08
Os aspectos socioeconômicos são uma das formas utilizadas,
atualmente, para a regionalização do planeta, embora seja uma
maneira bastante genérica e simplificada. Através desses aspectos
divide-se o mundo em Norte e Sul. Analise os dados contidos na
tabela.

QUESTÃO 10
Os deslocamentos de pessoas pelo planeta pressupõem várias
causas como: religiosas, políticas, naturais, ideológicas, psicológicas,
bélicas e econômicas. Segundo a Organização das Nações Unidas
(ONU), cerca de 2% da população mundial emigrou de sua terra natal
para viver como imigrante em outro país.
Analise o mapa a seguir, onde estão representados fluxos migratórios.

Indique o país que melhor representa o Norte e aquele que melhor
representa o Sul. Justifique a sua resposta, utilizando os aspectos
socioeconômicos da tabela.
Resolução
Por países do Norte, entendemos aqueles que apresentam elevado
IDH, ou seja, uma boa qualidade de vida, baixos índices de
mortalidade infantil, elevado PIB e renda per capita e uma grande
porcentagem da população nas cidades e com boas condições
sanitárias e de acesso a água. Diante dessas características,
poderíamos citar como país que representa melhor as condições dos
países do Norte seria a SUÉCIA.
Já os países do Sul, apresentam indicadores socioeconômicos
antagônicos aos países do Norte, ou seja, um baixo IDH, elevado
índice de mortalidade infantil, baixo índice de urbanização, com baixos
índices de população com acesso à água potável e baixo PIB per
capita. Na tabela o país que pode melhor representar os países do Sul
é o NÍGER.
NOTA: Acreditamos que o candidato que tivesse escrito JAPÃO, a
partir da análise e justificativa socioeconômica, teria feito uma boa
escolha. Convém ressaltar que esta questão é muito problemática,
pois um critério de regionalização nem sempre permite gradações, em
especial um critério considerado, pelo próprio enunciado uma divisão
“bastante genérica e simplificada”, portanto é difícil uma análise que
busque O melhor representante, quando não convém graduar os
países, certamente pedir UM representante de cada grupo (Norte e
Sul) seria mais adequado.

A partir da análise do mapa, mencione um fluxo importante (origem e
destino) de imigrantes qualificados e outro grande fluxo causado por
razões econômicas.
Resolução
- Um importante fluxo de imigrantes qualificados (migração NorteNorte) tem origem na Europa Ocidental e destino os Estados Unidos.
Outro fluxo que também poderia ser citado é o fluxo do Japão para a
costa Oeste dos Estados Unidos. São, de maneira geral, imigrantes
que possuem alta qualificação e buscam maiores oportunidades em
suas carreiras profissionais.
- Um grande fluxo causado por razões econômicas (migração SulNorte), tem origem na África do Norte em direção a Europa Ocidental.
São migrantes clandestinos, que fugindo das péssimas condições de
vida, se aproveitam da proximidade geográfica com a Europa e se
dirigem principalmente às suas antigas metrópoles (ex. Argelinos em
direção à França). Outros fluxos que poderiam ser citados são: o fluxo
da América Latina para os Estados Unidos (buscando melhores
condições de vida) e o dos países do Sul e Sudeste Asiático para a
região do Oriente Médio (motivados principalmente pela grande
riqueza no Oriente Médio devido ao petróleo).
QUESTÃO 11
Observe o segmento de reta AB traçado no mapa. A sua extensão é
de 1.425 km e percorre o rumo Noroeste-Sudeste.

QUESTÃO 09
As charges constituem ricos instrumentos de leitura do mundo e resumem
uma situação, pois falam por si só.

Identifique a temática evidenciada nas duas charges e explique três
causas principais de sua ocorrência.

Resolução
As duas charges evidenciam a questão do crescimento das favelas e
submoradias no Brasil (favelização). Três possíveis causas para este
fenômeno, que poderiam ser apontadas, são:
– o processo de urbanização acelerado das grandes cidades brasileiras,
que estimulou um intenso êxodo rural, em especial entre as décadas de
1950 e 1970, para as grandes cidades, que não tinham a infraestrutura
necessária para receber toda essa população, fazendo crescer os espaços
de submoradias;
– a especulação imobiliária, que divide o espaço urbano em áreas de
maior ou menor valor, impedindo o acesso das camadas mais pobres da
população às áreas mais valorizadas, deixando espaços vazios e imóveis
vagos, ao mesmo tempo em que uma população pobre não tem onde
morar, proliferando as moradias em terrenos ilegais;
– a segregação sócioespacial, onde se separa a população urbana através
da renda, marginalizando a camada mais pobre que, excluída das áreas
formais da cidade, busca abrigo nas áreas informais que seriam as favelas,
por exemplo.

Mencione as principais bacias hidrográficas e as principais unidades
de relevo atravessadas pelo segmento AB .
Resolução
As principais bacias hidrográficas atravessadas pelo segmento AB são
a do Paraná e a do Paraguai.
Quanto as unidades de relevo atravessadas pelo segmento AB (que
são identificadas no mapa pela transição de cor/preenchimento),
partindo de A, e com a classificação de Jurandyr Ross, são: Planície
do Pantanal Mato-Grossense, Planaltos e Chapadas da Bacia do
Paraná, Depressão Periférica da Borda Leste da Bacia do Paraná e
Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste.

3

OS MELHORES GABARITOS DA INTERNET: www.elitecampinas.com.br
(19) 3251-1012

O ELITE RESOLVE UNESP 2010 – SEGUNDA FASE – CIÊNCIAS HUMANAS, DA NATUREZA E MATEMÁTICA

Obs.: Vale comentar que, segundo a classificação de Aziz Ab’Saber,
as unidades de relevo que são atravessadas pelo mapa são: Planície
do Pantanal; Planalto Meridional; Serras e Planaltos do Leste e
Sudeste; e Planícies e Terras Baixas Costeiras. Entretanto, o mapa
não corresponde a essa classificação, levando o candidato a basear
sua resposta na classificação de Jurandyr Ross. Apesar disso, como o
enunciado não pede explicitamente uma classificação ou outra,
espera-se que a banca corretora considere ambas as respostas como
corretas.

Resolução
As relações que o candidato poderia identificar no enunciado são:
1. Abelhas e madressilvas: a polinização realizada pelas abelhas
constitui um exemplo de protocooperação. As abelhas obtêm pólen,
que utilizam como alimento. Já as madressilvas se utilizam do
transporte de pólen promovido pelas abelhas, que proporciona o
encontro de gametas, indispensável para a fecundação cruzada nessa
espécie de angiospermas. Não consideramos essa relação como
sendo mutualística pois, embora a polinização seja uma relação em
que ambos, planta e inseto, obtêm vantagens, no caso da madressilva
(Lonicera japonica) a polinização é efetuada por vários insetos (como
abelhas, borboletas) ou mesmo aves (como beija-flores). Dessa forma,
o caráter obrigatório que marca o mutualismo não é observado.
2. Ratos e abelhas: essa relação constitui um exemplo de
esclavagismo ou sinfilia. Nessa relação, um organismo (o rato, no
exemplo) se aproveita de produtos sintetizados por outro organismo (o
mel das abelhas, daí a razão para destruírem as colméias).
3. Ratos e gatos: constitui um exemplo de predação. Nessa relação,
um organismo (presa) serve de alimento para o outro (predador).

QUESTÃO 12
A partir da observação, no
mapa, do percurso do
conhecido rali LisboaDacar,
mencione
a
principal
cadeia
montanhosa encontrada
nesse percurso, o clima e
a
formação
vegetal
predominantes
e
os
continentes
por
ele
atravessados.

A cadeia alimentar implícita no diálogo é:
Madressilva → abelha (mel) → rato → gato, onde:
Madressilva é um produtor, ocupando, assim, o primeiro nível trófico;
Abelha é consumidora primária, ocupando, assim, o segundo nível
trófico;
Rato é consumidor secundário, ocupando, assim, o terceiro nível
trófico;
Gato é consumidor terciário, ocupando, assim, o quarto nível trófico.
NOTA: a abelha é considerada como ocupante de um nível trófico na
cadeia em questão porque a energia contida em seu produto (mel) é
transferida para o nível trófico seguinte (o rato).

(O Estado de S. Paulo, Caderno de Esportes, 05.01.2008)
Resolução
Observando o mapa com a rota do Rali Lisboa-Dacar, notamos que a
cadeia montanhosa encontrada no percurso é a Cadeia do Atlas, com
2400 km e localizada no noroeste da África.
O clima Mediterrâneo predomina na maior parte do percurso do rali
(verões secos e quentes e invernos brandos e chuvosos) e a
vegetação predominante é também chamada de mediterrânea, com
uma vegetação esparsa com característica xerófila e as formações
dominantes de maquis e garrigues; o rali termina no Senegal,
atravessando região de clima tropical e semi-árido, com vegetação
que vai de estepes arbustivas a savana arbórea. Os continentes
atravessados são a Europa, onde se inicia o rali, e a África, onde ele
termina.

QUESTÃO 14
Um estudante de biologia tem em seu quintal um lindo pé de malvarosa (Hibiscus mutabilis), planta cujas flores apresentam pétalas que
são brancas pela manhã, quando a flor se abre, e vão se tornando de
um cor-de-rosa intenso conforme o dia vai passando. Em um mesmo
pé de malva-rosa, pode-se apreciar flores com cores de diferentes
tons: desde as totalmente brancas, que acabaram de se abrir, até as
totalmente rosas, abertas há várias horas.
O estudante tem uma hipótese para explicar o fenômeno: ao longo do
dia a radiação solar induz mutações genéticas nas células das pétalas,
que as levam à alteração da cor; se flores já totalmente cor-de-rosa
forem polinizadas com pólen de flores da mesma cor, ou seja, se a
polinização ocorrer depois da ocorrência das mutações, as sementes
resultantes darão origem a plantas que produzirão apenas flores corde-rosa.
A explicação do estudante para a mudança da cor da pétala de malvarosa e sua explicação para a transmissão hereditária dessa
característica estão corretas? Justifique.
Resolução
Ambas as explicações dadas pelo estudante estão incorretas.
A mudança no padrão de coloração é um fenômeno de ocorrência
diária, que tem por função maximizar a eficiência do processo de
polinização ao transformar a estrutura reprodutiva num órgão mais
visível para os polinizadores. Deve ocorrer toda manhã, portanto.
Como mutações são eventos aleatórios, pouco prováveis e
irreversíveis, a alteração no padrão de cor não se deve a eventos
mutacionais, mas a alterações no padrão de produção de pigmentos
(mais frequentemente antocianinas) nas pétalas dessas flores.
Se as mutações induzidas pela radiação solar ocorressem nas
pétalas, não seriam transmitidas aos descendentes, uma vez que as
pétalas são partes estéreis da flor e não tem qualquer relação com a
formação de gametas. Se qualquer mutação ocorrer num micrósporo
ou megásporo (células que dão origem a gametófitos), estariam
presentes nos gametas e potencialmente em indivíduos da geração
seguinte.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E
MATEMÁTICA
QUESTÃO 13
Considere o seguinte diálogo entre Charles Darwin e sua pequena
filha, Annie:

– Quantas abelhas viu hoje?
– Acho que nenhuma.
– Ví uma ou duas. As madressilvas estão florindo e as abelhas gostam
dessa flor. Por que não há mais abelhas em nosso jardim?
– Não sei.
– É por que os ratos que vivem debaixo das cercas saem à noite e
destroem os seus ninhos. Sabe por que existem tantos ratos
silvestres?
– Não. Mas você vai me dizer, não, papai?
– É porque a família Darwin tem um cachorro, e não um gato.
– Você está brincando!
– Não, não estou. Cães não caçam ratos como os gatos. Daí os ratos
destroem os ninhos das abelhas. Por isso existem tão poucas.
– Por que tudo é tão cruel?
– Sinto muito, mas não sei.

QUESTÃO 15
Tadeu adora iogurte natural, mas considerando o preço do produto
industrializado, vendido em copos plásticos no supermercado,
resolveu construir uma iogurteira artesanal e produzir seu próprio
produto. Para isso, adaptou um pequeno aquário sem uso, no qual
havia um aquecedor com termostato para regular a temperatura da
água. Nesse aquário, agora limpo e com água em nível e temperatura
adequados, colocou vários copos nos quais havia leite fresco
misturado à uma colherinha do iogurte industrializado. Passadas

(In A viagem de Charles Darwin, produzida pela BBC, Londres, 1978.)

No diálogo, podem ser identificadas algumas relações ecológicas
interespecíficas, assim como uma determinada cadeia alimentar.
Identifique uma dessas relações interespecíficas, indicando as
espécies envolvidas e a relação que estabelecem entre si, e descreva
a cadeia alimentar implícita no diálogo, indicando o nível trófico que
ocupa cada uma das espécies dessa cadeia.
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algumas horas, obteve, a partir de um único copo de iogurte de
supermercado, vários copos de um iogurte fresquinho.
Explique o processo biológico que permite ao leite se transformar em
iogurte e explique por que Tadeu precisou usar uma colherinha de
iogurte já pronto e um aquecedor com termostato na produção do
iogurte caseiro.
Resolução
O processo em questão é a fermentação láctica, um processo de
respiração celular anaeróbica em que um microorganismo (lactobacilo)
produz 2 ATP de saldo a partir de uma molécula de glicose. O ácido
láctico aparece como produto final dessa reação. Sua presença
diminui o pH do leite, causando a precipitação das proteínas em
solução, determinando a formação do iogurte. O uso de uma pequena
quantidade de iogurte já pronto se justifica para a introdução de
microorganismos fermentadores no leite fresco. Uma vez que a
fermentação é um processo enzimático e ocorre com máximo
rendimento a uma temperatura ótima, a presença do aquecedor com
termostato se justifica para a manutenção e monitoramento da
temperatura adequada ao longo do processo.
Segue a reação que resume o processo de fermentação láctica.

m ⋅ v A 2 50 ⋅ 1160
=
= 29000 J ⇔ E1 = 29 kJ
2
2
A energia cinética máxima do conjunto, por sua vez, é dada por:
Econjunto = 3 ⋅ E1 = 3 ⋅ 29 ⇔ Econjunto = 87 kJ
E1 =

Observação: Na solução desta questão, assumimos como conhecido
o módulo da aceleração da gravidade local, g = 10 m/s2 .
QUESTÃO 17
Considere o gráfico da Pressão em função do Volume de certa massa
de gás perfeito que sofre uma transformação do estado A para o
estado B. Admitindo que não haja variação da massa do gás durante a
transformação, determine a razão entre as energias internas do gás
nos estados A e B.

QUESTÃO 16
O Skycoaster é uma atração existente em grandes parques de
diversão, representado nas figuras a seguir. Considere que em um
desses brinquedos, três aventureiros são presos a cabos de aço e
içados a grande altura. Os jovens, que se movem juntos no brinquedo,
têm massas iguais a 50 kg cada um. Depois de solto um dos cabos,
passam a oscilar tal como um pêndulo simples, atingindo uma altura
máxima de 60 metros e chegando a uma altura mínima do chão de
apenas 2 metros. Nessas condições e desprezando a ação de forças
de resistências, qual é, aproximadamente, a máxima velocidade, em
m/s, dos participantes durante essa oscilação e qual o valor da maior
energia cinética, em kJ, a que eles ficam submetidos?

Resolução
A energia interna de um gás ideal é dada por: U =

número de graus de liberdade da molécula. Assim:
f
⋅ p ⋅V
U
4
U A 2 A A 4P ⋅ V
=
=
⇔ A =
f
U
3
UB
B
⋅ pB ⋅ VB P ⋅ 3V
2
QUESTÃO 18
Um estudante de física construiu um aquecedor elétrico utilizando um
resistor. Quando ligado a uma tomada cuja tensão era de 110 V, o
aquecedor era capaz de fazer com que 1 litro de água, inicialmente a
uma temperatura de 20 °C, atingisse seu ponto de ebulição em 1
minuto. Considere que 80% da energia elétrica era dissipada na forma
de calor pelo resistor equivalente do aquecedor, que o calor específico
da água é 1 cal/(g °C), que a densidade da água vale 1 g/cm3 e que 1
caloria é igual a 4 joules. Determine o valor da resistência elétrica, em
ohms, do resistor utilizado.
Resolução
De acordo com o enunciado, tendo 1 litro (= 1000 g/cm3) de água, cuja
densidade é 1 g/cm3, a massa da água é m = 1000 g . Sendo seu
calor específico sensível c = 1 cal/g°C = 4 J/g°C , temos:

Resolução
Aplicando conservação de energia mecânica entre os pontos A e B da
figura, e sendo a velocidade nula no ponto mais alto (B), obtemos:

80% ⋅ Eelétrica = E térmica ⇔ 0,8 ⋅ P ⋅ Δt = m ⋅ c ⋅ Δθ ⇔

B

U2
1102
⋅ Δt = m ⋅ c ⋅ Δθ ⇔ 0,8 ⋅
⋅ 60 = 1000 ⋅ 4 ⋅ 80 ⇔ R ≈ 1,8 Ω
0,8 ⋅
R
R

60m

Na resolução do problema, consideramos que o experimento foi
realizado à pressão atmosférica normal e, portanto, o ponto de
ebulição da água seria de 100 °C.
QUESTÃO 19
A hidrazina (N2H4) e o tetróxido de dinitrogênio (N2O4) formam uma
mistura autoignitora que tem sido utilizada em propulsores de
foguetes. Os produtos da reação são nitrogênio e água. Forneça a
equação química balanceada para essa reação e a estrutura de
Lewis
para a molécula do reagente redutor.
Dados: Números atômicos: H = 1, N = 7, O = 8.
Resolução
A equação química balanceada é a seguinte*:

A
2m

m ⋅ v A2
m ⋅ 02
+ m ⋅ g ⋅ hB ⇔
+ m ⋅ g ⋅ hA =
2
2
= 2 ⋅ g ⋅ (hB − hA ) = 2 ⋅ 10 ⋅ (60 − 2) = 1160 ⇔ v A ≈ 34 m/s

E A = EB ⇔

v A2

f
⋅ p ⋅ V , onde f é o
2

Quanto à energia cinética máxima, não fica muito claro se o enunciado
está se referindo à energia cinética de cada um dos participantes,
individualmente, ou à energia cinética do conjunto formado pelos três.
Calculemos os dois valores.
A energia cinética máxima de cada participante é dada por:

2N2H4 + N2O4 = 3N2 + 4H2O
O agente redutor (que sofre oxidação e causa redução) é a hidrazina,
cujo nox do nitrogênio passa de -2 para 0. Sua estrutura de Lewis é a
seguinte:
5
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H
H

N

H

N
H

* O balanceamento da equação pode ser feito por tentativa e erro ou
então pelo método redox. Usando método redox temos que:
Oxidação: N2H4 Æ N2
NOX:
-2
0

Os nitrogênios da hidrazina sofrem oxidação indo de -2 pra 0. Como
são dois átomos de N, então temos um ∆ = 4 elétrons.

Sabendo-se que, quando o benzeno reage com o cloro, forma-se um
único produto (monoclorobenzeno), quais das estruturas apresentadas
não atendem a esse requisito? Justifique apresentando as estruturas
possíveis para os produtos da monocloração desses compostos.
Resolução
Como
o
produto
principal
formado
é
monoclorado
(monoclorobenzeno), podemos notar que a reação é de substituição.
Assumiremos que o produto secundário da reação com o cloro é o
mesmo (HCl) e ele não é levado em consideração na contagem final
de produtos formados.
Assim, as estruturas que não atendem ao requisito são benzeno de
Dewar e fulveno, que não apresentam a simetria necessária. Abaixo
são mostrados os possíveis produtos distintos da monocloração de
cada um desses compostos:

Redução: N2O4 Æ N2
NOX:
+4
0
Os nitrogênios do tetróxido de nitrogênio sofrem redução indo de +4
para 0. Como são dois átomos de N, então temos um ∆ = 8 elétrons.
Desta forma pra o correto balanceamento (quantidade de elétrons
cedidos é igual à quantidade de elétrons recebidos) deve-se multiplicar
a semi-reação de oxidação por 2, resultando nos coeficientes
mostrados na reação global acima.

QUESTÃO 20
Um analista químico de uma indústria de condimentos analisa o
vinagre produzido por meio de titulação volumétrica, utilizando solução
padrão de hidróxido de sódio tendo fenolftaleína como indicador.
Sabendo-se que são utilizados 25 mL de vinagre em cada análise –
vinagre é uma solução contendo 4,8% (m/v) de ácido etanóico –, que
a concentração do titulante é igual 1,0 mol L-1 , que são realizadas três
análises por lote e que são analisados quatro lotes por dia, calcule a
quantidade média, em gramas, de hidróxido de sódio consumida para
a realização das 264 análises feitas por esse analista em um mês de
trabalho. Apresente seus cálculos.
Dados: Massas molares ( g mol-1 ):
H = 1,0
C = 12,0
O = 16,0
Na = 23,0
Resolução
A reação de titulação é:
CH3COOH + NaOH = CH3COONa + H 2O

Cl

benzeno de
Dewar:

Cl

CH2

Cl

Fulveno:

A proporção estequiométrica entre o ácido e a base é de 1:1, desta
forma, sendo Cácido a concentração do ácido etanóico no vinagre em
mol/L, temos:

Cl

nácido = nbase

Cácido ⋅ Vsolucão = nbase

CHCl

CH2

Dado que a massa molar do ácido etanóico é Mácido = 60 g mol , e

QUESTÃO 22
Uma raiz da equação x 3 − ( 2a − 1) x 2 − a ( a + 1) x + 2a 2 ( a − 1) = 0

sabendo que o vinagre é uma solução 4,8% (m/v), temos:
m
n
⋅ Mácido
= Mácido ⋅ Cácido ⇒
4,8% = ácido = ácido
Vsolucão
Vsolucão

Resolução
Sabendo que ( a − 1) é raiz da equação, aplicando o Algoritmo de

(1)

é

( a − 1) . Quais são as outras duas raízes dessa equação?
Briot-Ruffini, temos:

Cácido = 8 ⋅ 10−4 mol mL = 0,8 mol/L

Sabendo que temos 25 mL de vinagre em cada análise e substituindo
a concentração acima na equação (1), logo:
nbase = 0,8 ⋅ (25 ⋅ 10 −3 ) = 0,02 mol L de NaOH.

a −1

1
1

−2a + 1
−a

−a 2 − a

2a3 − 2a 2

−2a 2

0

Assim, as outras duas raízes vêm da equação x 2 − ax − 2a 2 = 0
Calculando as raízes:
Δ = ( −a )2 − 4 ⋅ 1⋅ ( −2a 2 ) = 9a 2
a ± 3a
x=
⇒ x = 2a ou x = −a
2

Esta é a quantidade em mols de NaOH gasta para uma titulação.
Levando-se em conta o número de análises:
⎪⎧ 1 análise ←⎯→ 0,02 mol NaOH
⇒ z = 5,28 mol NaOH
⎨
z
⎪⎩264 análises ←⎯→
Sendo a massa molar do NaOH igual a 40 g/mol :
⎪⎧ 1 mol NaOH ←⎯→ 40 g
⇒ m = 211,2 g NaOH
⎨
⎪⎩5,28 mol NaOH ←⎯→ m
São necessários 211,2 g de NaOH para realização de um mês de
análises.

QUESTÃO 23
Duas máquinas A e B produzem juntas 5 000 peças em um dia. A
máquina A produz 2 000 peças, das quais 2% são defeituosas. A
máquina B produz as restantes 3 000 peças, das quais 3% são
defeituosas. Da produção total de um dia, uma peça é escolhida ao
acaso e, examinando-a, constatou-se que ela é defeituosa. Qual é a
probabilidade de que essa peça escolhida tenha sido produzida pela
máquina A?
Resolução
Calculando o número de peças defeituosas em cada máquina, temos:
Máquina A: 2% de 2000 = 0,02 ⋅ 2000 = 40 peças

QUESTÃO 21
A discussão sobre a estrutura do benzeno, em meados do século XIX,
gerou uma diversidade de propostas para a estrutura da molécula de
C6H6, algumas das quais encontram-se representadas a seguir:

Máquina B: 3% de 3000 = 0,03 ⋅ 3000 = 90 peças
Logo, o total de peças defeituosas é igual a 40 + 90 = 130 . Assim,
sabendo que a peça escolhida é defeituosa, a probabilidade dela ter
sido produzida pela máquina A é igual a:
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n o de peças defeituosas de A 40
4
=
=
n o de peças defeituosas
130 13

QUESTÃO 24
Prevenindo-se contra o período anual de seca, um agricultor pretende
construir uma cisterna fechada, que acumule toda a água proveniente
da chuva que cai sobre o telhado de sua casa, ao longo de um período
de um ano.
As figuras e o gráfico representam as dimensões do telhado da casa,
a forma da cisterna a ser construída e a quantidade média mensal de
chuva na região onde o agricultor possui sua casa.

Sabendo que 100 milímetros de chuva equivalem ao acúmulo de 100
litros de água em uma superfície plana horizontal de 1 metro
quadrado, determine a profundidade (h) da cisterna para que ela
comporte todo o volume de água da chuva armazenada durante um
ano, acrescido de 10% desse volume.
Resolução
A partir do gráfico, temos que a quantidade média acumulada de
chuva por ano é dado por 100 + 100 + 300 + 100 + 50 + 50 = 700 mm.
Observe que o enunciado menciona que 100 mm de chuva equivalem
ao acúmulo de 100 litros de água em uma superfície plana e
horizontal. Assim, observe que 700 mm de chuva correspondem a
700 litros de água a cada m2 de área horizontal. A partir da figura da
casa, a área plana e horizontal correspondente ao seu teto é dada
por 8 x 10 = 80 m2. Desse modo, o volume total de água de chuva é
igual a 80 × 700 = 56000 litros.
A cisterna deve acumular todo o volume de água de chuva do período
de um ano, acrescido de 10%. Assim, o volume da cisterna será dado
por 56000 + 10%.56000 = 56000 + 5600 = 61600 litros. Convertendo o
volume para metros cúbicos, temos que 1000 litros = 1 m3, de modo
que o volume da cisterna será 61,6 m3. Como a cisterna é um
paralelepípedo, seu volume, em metros cúbicos, é 4 x 2 x h = 8h.
Assim:
8 ⋅ h = 61,6 ⇔ h = 7,7 m
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